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Editorial
Mais um encontro de descendentes Astolfi-Dall’Acqua. Desta vez não em Guaporé, mas em passo Fundo.
Trocamos assim de ares e de ambiente, proporcionando a muitos parentes da região maior facilidade de
se fazerem presentes. Um número maior de responsáveis pela preparação do encontro, garantirá o seu
sucesso.
A revista também estará presente, levando um pouco mais de história, contando caminhos percorridos
por familiares que já não estão conosco, dando oportunidades aos que querem fazer sua parte e escrevem
sobre suas vivências, sem medo de errar.
A grande falta nesta edição é dos Registros de Família de Ângelo Dall’Acqua. Seria a vez do caderno
número 12, ano 1933. Por culpa de nossa inexperiência nos mistérios da computação, os registros
transcritos e já revisados sumiram. Constatação feita às vésperas de ultimar a feitura da revista. A urgência
fez-nos buscar outra solução, e os registros foram substituídos pela matéria do professor Frei Rovílio
Costa (com a devida permissão e com nossos agradecimentos), publicada em série no CORREIO RIOGRANDENSE e intitulada O Italiano que está em você, que esperamos seja lida e bem pensada por todos
nós.
Que tenhamos todos um feliz encontro ou reencontro nos dias 19 e 20 de outubro.
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Deuterônimo
Guarda-te pois a ti mesmo a a tua alma com solicitude
Não esqueças as coisas que teus olhos viram e não se
apaguem do teu coração durante todos os dias de tua vida.
Tu as ensinarás a teus filhos e a teus netos.
(Deuteronômio 4-9)
É este o tema que escolhemos para a liturgia da missa comemorativa ao nosso XV Encontro. Uma
passagem do discurso de Moisés aos israelitas pouco antes da entrada na Terra Prometida.
Sobre três princípios fundamenta-se a lição do Senhor: Cuidar de si mesmo e da alma com solicitude; não
esquecer jamais os fatos que compõem a própria história; ensinar os fatos aos filhos e netos para que, de
geração em geração, se perpetuem os valores essenciais que mantém unido o povo.
A lição continua válida e praticável até hoje, porque o homem dos nossos dias é o mesmo homem dos
tempos bíblicos, com as mesmas virtudes, as mesmas ambições, capaz das mesmas grandezas e das
mesmas vilanias. Por isso o discurso é dirigido a nós também.
Cuidar de nós e de nossa alma com solicitude. Solicitude é zelo atento e afetuoso, é dedicação e cuidado
constantes, é consideração. Solicitude, portanto, é amor. Cada um de nós merece e quer ser cuidado com
amor, porque, como humanos, não somos resultado de uma fórmula, mas fruto de árvore divina e a ela
pertencemos. E isso nos faz responsáveis pelas sementes que dela recebemos.
Temos também uma história para lembrar e a nos ensinar, e os homens e as mulheres que a fizeram:
nossos avós, bisavós e os que passaram antes deles. Temos os valores essenciais que eles nos ensinaram;
essenciais porque são permanentes e desafiam o tempo e sobre os quais nos estruturamos como pessoas.
São os mesmos valores sobre os quais eles estruturaram a sua vida: a integridade, a honestidade, o
trabalho, a fé. É este legado de sabedoria que devemos passar aos nossos filhos e netos.
È no zelo pelas sementes que reside a grande tarefa do nosso viver.

O Italiano que está em Você
Frei Rovílio Costa
O processo de identidade se estrutura no contexto familiar, seja a família tradicional, organizada
segundo padrões éticos, civis e/ou religiosos, seja a família como referencia nas relações entre
pais e filhos.
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Identidade é um processo básico da personalidade, dividido em auto-imagem e auto-estima.
A auto-imagem se equivale ao auto-retrato, e a auto-estima, ao auto-conceito.
Pela auto-imagem, alguém se configura como agradável, amável, simpático..., ou vice-versa.
Pela auto-estima, alguém se avalia, se valoriza como inteligente, competente, incompetente...
A auto-imagem é auto-percepção; a auto-estima se refere à auto-étero-percepção.
Na auto-imagem nos avaliamos; na auto-estima nos sentimos avaliados.
Do sentir-se consigo mesmo e do sentir-se com os outros, resulta a identidade pessoal.
Haverá uma identidade, como auto-imagem e auto-estima étnica uniforme e única?
Haverá uma identidade étnica italiana unitária?

1. O que é mesmo ser italiano?
As etnicidades se definem por estereótipos, ou por peculiares definições identitárias? Imagine-se alguém que se
arrogue poder dizer: o Italiano assim se define.
Uma Itália unificada politicamente não corresponde a uma Itália unificada psicológica e existencialmente, como
um todo demográfico semelhante.
A identidade pessoal tem bases na estrutura familiar e se expressa em consonância ou dissonância das
circunstâncias sociais e ecológicas.
Em nossos textos, elencaremos possíveis fatores que diferenciem os italianos em geral e os italianos em particular,
ou italianos entre si.
No geral, buscamos estereótipos nacionais. No particular, buscamos estereótipos regionais, provinciais,
municipais, grupais (contradas) e familiares.
Se disséssemos que há só uma forma de amar, e de que o amor de ontem é o mesmo do de hoje, teríamos uma
equação matemática do amor.
Assim, se dissermos que o italiano de ontem, do norte, do centro, do sul é o mesmo, teríamos uma equação
matemática também.
Mas, em ambos os casos, teríamos resultados frios de fria matemática, sem calor e sem sangue.
E aqui a primeira característica que apontaria do italiano, esperando a opinião do leitor:
– O italiano é um ser humano quente, vibrante, de sangue grosso..., dividido em dois pólos – o de um grande
amor, ou o de um grande ódio. O italiano brocha em sentimentos não existe.
E a conclusão e/ou interrogação que faria é esta:
Haverá um italiano frio, comedido, matemático, sem qualquer exagero? Sem um grande amor?
Sem um grande ódio? Será a neutralidade uma virtude italiana? Se existem baratas na Itália, terá o italiano sangue
de barata?
O calor, o sangue, o ódio, o amor, a paixão, o apego, o orgulho, o trabalho, a beleza, a filosofia de vida, o deboche,
a fé, a crença, a descrença, o anti-tudo ... existirá no italiano como um todo conjunto, que se possa dizer:
– Isto é tipicamente o italiano.
Se eu perguntar, aqui no Brasil, a alguém: De que país você é, e ele me responder: Sou Italiano, e fizer a mesma
pergunta, na Itália, à mesma pessoa, ela me dirá: Eu sou romano, pugliese, calabrese, siciliano, vêneto,
lombardo... Se fizer a mesma pergunta em Cremona, a pessoa poderá dizer-me: Eu sou de Ca’ de Sorresini...
Quando se diz que alguém é bairrista, se pensa em algo negativo. Ao contrário. É o bom bairrismo que faz a
diferença, que estrutura a identidade, que é o antídoto à globalização inconseqüente, que faz as diferenças
italianas se imporem na Itália e no mundo, porque cada italiano, em qualquer parte, se considera diferente e único.
Por isto, existe o pesto genovese, o queijo de Parma e, além do infindo rol de bons vinhos, há o italiano que não
se desapega do ex-familiar crinto, como o melhor vinho, porque ele se crê o melhor italiano do mundo.
Defina a sua forma de italianidade, e emita sua opinião para eu continuar escrevendo.

Rovílio Costa
Porto Alegre, 20 de novembro de 2001
Academia Rio-Grandense de Letras

4

2. O ITALIANO QUE ESTÁ EM VOCÊ
Cada italiano é um italiano. Eu; mais ninguém como eu; só eu sei, faço, conheço.. são expressões da forte
identidade histórico-cultural italiana.
Num momento de inspiração, esta postura culturalmente congênita do italiano abre-lhe novos horizontes de vida,
de autonomia e de progresso.
Ser contra tudo e contra todos é uma atitude genética que acontece alguma vez no curso da vida de cada italiano,
expressa numa revolta sadia, sempre de boas revanches, de sonhos mirabolantes, de esperanças infinitas, que
popularmente assim se traduz: – Que vá tudo e vão todos à merda, menos eu, porque todas as merdas estão
ocupadas.
O ser contra tudo e contra todos é um renascimento, uma ressurreição, uma reapropriação fecunda do próprio eu,
é o sonho da própria identidade, como base da liberdade, é a coragem de começar, com armas do próprio arsenal,
a construção da autonomia e da liberdade próprias pela fé, pela esperança e pelo trabalho.
Berto Barbarani, no seguinte conhecido poema dialetal, expressa os hoje quase 70 milhões de italianos e
descendentes cujos antepassados mandaram tudo às favas, para começar tudo de novo:

I VA IN MÈRICA
Fulminadi da un fraco de tempesta,
l'erba dei prè par na metà passia,
brusà le vigne da la malatiache
no lassa i vilani mai de pesta;
ipotecado tuto quel che resta,
col formento che val na carestia,
ogni paese el ga la so angoniae
le fameie un pelagroso a testa!
Crepà la vaca che dasea el formaio,
morta la dona a partur na fiola,
protestà le cambiale dal notaio,
una festa, seradi a l'ostaria,
co un gran pugno batù sora la tola:
"Porca Italia" i bastiema: "andemo via!"
E i se conta in fra tuti. - In quanti sio?
Apena diese, che pol far strapasso;
e l resto done coi putini in brasso,
el resto, veci e puteleti a drio.
Ma a star qua, no se magna nò, par
Dio,
bisognarà pur farlo sto gran passo,
se l'inverno el ne càpita col giasso,
pori nualtri, el ghe ne fa un desio!
Drento l'Otobre, carghi de fagoti,
dopo aver dito mal de tuti i siori,
dopo aver fusilà tri quatro goti;
co la testa sbarlota, imbriagada,
i se da du struconi in tra de lori,
e tontonando i ciapa su la strada!

Berto Barbarani
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Ho un’osservazione da fare a ciò che si può definire l'identità dell'italiano: metterla al plurale, perché pochi popoli
si presentano così individualisti come quello degli italiani. Mi sembra difficile parlare di una identità italiana; o non
siamo tutti uno diverso dall'altro?
Quando si accenna all'individualismo, non si allude a qualcosa di negativo; il progresso deriva dalla verifica che
l'individuo esegue costantemente della sua realtà quotidiana. I cambiamenti derivano dall'anticonformismo e dallo
scetticismo che ci inducono a non aver troppa fiducia nelle certezze; il dubbio ci fa pensare con la nostra propria
testa, anche quando millenari paradigmi dovrebbero convincerci che non c'è più altro da aggiungere. L'evoluzione
continua, ogni tanto qualcuno scopre soluzioni originali anche per problemi antichi...
Essere italiani vuol dire essere differenti, non solo in paragone ad altri popoli, ma siamo differenti gli uni dagli altri
fra noi stessi; è grazie a questa nostra maledetta caratteristica individualità, prodotta dal nostro individualismo, che
ci distinguiamo, quasi da sempre, per la nostra tipica creatività. Credo che sia meglio essere individualisti piuttosto
che collettivisti...
Non siamo sempre i migliori esempi come organizzatori: troppe teste pensano in modo autonomo allo stesso
tempo. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Come italiano, nonostante questo peccato originale, mi considero
fortunato e non mi dispiace di assumere il difficile compito di portarmi sulle spalle questo pesante carico che
rappresenta questa peculiare identità. – La saluto molto cordialmente. – Tullio Pascoli."

Lida esta carta, respondi ao Tullio:
– Tullio, no te me ghè dito chi che te sì e cosa te fè?!
– È con enorme piacere che leggo le sue righe e noto la sua O Italiano, como cidadão do mundo, reprisa o Gênese
da Criação, com suas marcas humanas e culturais. Onde há um italiano, há uma veemência, uma irreverência,
uma força incontida, uma fé profunda ou uma blasfêmia iracunda. Mas sempre há vida, vigor, sonhos, construção
e esperanças.
O Italiano criou, cria e criará o mundo à sua semelhança, porque é um criador predestinado.
Mas, e a unidade italiana?
– A unidade continuará o sonho do amanhã.
A forte individualidade projeta o eu italiano, que se concretiza nas ciências, nas artes e na religião, como
singularidade mundial.
O amorfismo e a abulia não fazem parte do cardápio humano e cultural do Italiano. Sem ser irrequieto, sem se
agitar, o italiano estaria aposentado para a vida. Vive lutando, para morrer trabalhando.
Há um provérbio de nossos antepassados que refere a posição italiana face à vida: "Sol more quel che se
desméntega de tirar el fià." Só morre o que esquece de respirar, para dizer que não sobra tempo para frescuras.
Importa que cada um faça a sua parte, e Deus que faça o que quiser. O querer de Deus é homenageado pelo
cada um fazer a sua parte, que é a proposta do italiano.
Pense-se como italiano, pense a sua história, pense as seguranças que abandonou, as coisas que mandou ao
espaço e as esperanças e sonhos que você traduziu em realidade, através de sua criatividade pessoal, familiar e
social..., para eu continuar escrevendo.
Porto Alegre, 20 de dezembro de 2001

Rovílio Costa
Academia Rio-Grandense de Letras

3. O ITALIANO QUE ESTÁ EM VOCÊ
Cada italiano se considera o único italiano e a única Itália. Por isso, a Itália é país de liberdade, democracia,
religião, ordem, anarquia, irreverência, anticlericalismo... O italiano tem todos os direitos. Mas deveres, só os que
interessam.
Me ne frego io! E chi se ne frega? – expressões que se equivalem a nosso trivial foda-se.
Eis o italiano que está em Tullio Pascoli:
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"Rovílio, ho letto con interesse il suo bellissmo articolo che tratta dell'identità degli italiani e desidero congratularmi
con lei, affinché sui prossimi numeri non vengano a mancare le sue osservazioni. straordinaria conoscenza del
Veneto. Io capisco un po' il Veneto, perché ho studiato anche nel Veneto, dove ho lavorato per un paio di anni; mi
spiace di non poter corrispondere in quella lingua bellissima, che ha dato alla cultura italica autori del valore di
Carlo Goldoni.
Sono originario di Merano-BZ, Alto Adige, regione con forte presenza di una comunità di etnia tedesca, tirolese.
Vivo a Blumenau dal 1976, dove ho un'attività commerciale in proprio – vendiamo impianti tecnologici per le
industrie, ed ho famiglia italo- brasiliana.
Anche Blumenau ha una forte comunità di oriundi italiani e coltivano pure loro le vecchie tradizioni culturali dei loro
nonni, i quali venivano essenzialmente dalla provincia di Trento.
Lei si firma Frate! Io, pur essendo cattolico, non posso affermare di essere un praticante. Mia moglie, brasiliana, è
cattolica, di famiglia tradizionalmente religiosa; i miei figli un po' seguono l'esempio di mia moglie, ed un po'
seguono il mio cattivo esempio. Sono, tuttavia, anch'io convinto dell'esistenza di un Dio che non può avere aspetti
antropomorfici, ma che non si rivela meglio che con la definizione di Mistero. – La saluto molto cordialmente, Tullio."
– Tullio, te rispondo come frate e come talian:
Te disi che no te sì catòlico de pràtica, ma te credi in Dio. Par mi tel futuro le persone le se spartirà in due grupi:
quei che crede e quei che no crede. Come ti te credi e mi anca, semo de la stessa religion – la religion de cuore.
Embora diferentes modos de ser, de fazer, de agir e de crer..., temos fé no coração para crer e amar, e força nas
mãos para trabalhar!
Leitor amigo, escreva-me sobre o Italiano que está em você.
Porto Alegre, 20 de janeiro de 2002

Rovílio Costa
Academia Rio-Grandense de Letras

4. Italiano que está em você
Em futebolística se diz: Cada torcedor é um treinador em potencial. Em Italianística pode-se dizer: Cada italiano
é o único italiano.
Se existe algum italiano que não chore nem de raiva, não sei. Mas é certo que todo o italiano saber rir na hora
certa, de forma única e diferente.
Pais riem dos filhos; filhos, dos pais; amigos, dos amigos; inimigos, inimigos; adversários, dos adversários;
anticlericais, dos clericais; pecadores, dos beatos; virgens, de seus sonhos e esperanças; viúvas, de suas lágrimas
e saudades...
O rir é de todos os povos. Mas, italiano é italiano. Como ele, só ele. O rir, sorrir, debochar, expandir, irar, raivar,
praguejar, abençoar, animar e salvar italianos são diferentes dos demais povos.
O italiano mais ri do que admira, os semelhantes. Nem sempre, porém se dá o direito de rir dos outros, com medo
que riam dele pròprio. Como não existe alguém sempre triste, também não existe alguém sempre alegre. E aqui
está o diferente do italiano: Transformar em risos momentos tristes, de desventura, de tragicidade... que o destino
desviou de sua rota.
Ser italiano é saber rir de si mesmo. Cada italiano é a melhor risada do mundo. Todos podem rir de mim, basta
que riam de mim por ser italiano, que eu rio com eles.
Floriano Molon, de Porto Alegre, ao lhe servirem numa festa um prato de grãos de uva com colherinha, gargalhou:
Se me nono em me vedesse a magnar ua col cuciareto, el diria che son drio deventar mato!
Pelegrino Baldo, há anos sineiro em Ipê-RS, certa vez, ao puxar o sino, caiu o badalo, enfiando-se palmos no
solo. Não percebendo som, e sentindo leve a corda, reparou o acontecido e exclamou, rindo e contando a todos:
Se no fusse stà sguelto, el me garia copà!
Em Veranópolis, a Picada del Gobo homenageia o alfaiate do mesmo apelido. Feio e corcunda.
Um dia, vendo-se no espelho, de caranca, satirizou-se: Al manco ti, bruto can, te sì pi bruto de mi!
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Ao final de uma procissão para pedir chuva, conta Pe. Antônio Lorenzato, ao desabar chuva abundante, os colonos
pararam, foram à bodega e disseram: Agora não precisa mais rezar.
Comeram, beberam, embebedaram-se e partiram para casa, esquecendo a cruz. Mas alguém, no meio do
caminho de volta, se recordou. Precisava voltar, para buscá-la.
Em absoluto, diz o velho Lorenzatto: "Ciuchi come semo, chi che porta sto demònio de crose!"
Uma mãe teve longa enfermidade, exigindo constante presença de seu único filho, responsável da família. No dia
em que foi sepultada, o filho, ao receber os pêsames de um seu compadre, consolou-se: Gràssia a Dio, ghemo
fato anca questa! Al manco desso posso laorar volentiera.
Enfim, o italiano, seja brabo ou cordato, triste ou alegre, sério ou palhaço, trágico ou cômico... todos sabem, em
todas as contas, tirar os noves-fora positivos da vida.
Isso o atesta o escritor Antônio Martellini, imigrante no Rio Grande do Sul, há poucos meses vivendo em São
Paulo, que enviou este auto-retrato:
Antonio Martellini, Romano e Abruzzese de origem; Italiano, Talian (abruzzese) e Brasileiro de fala, e tudo junto
de coração, me descrevo em Talian, como aprendi no Rio Grande do Sul:
"El me ritrato el ze come dei altri, belesse spessiale no ghenò, a no esser i mostaci longhi, par colar i moscheti del
vin! // Forsa de caratere? – Manco ancora. // Coraio e abnegassion? – Un poco soto zero. // Amor al pròssimo? –
Come l’aqua tèpida. // Come persona? – Me credo na persona normale de core e de testa. // In tel mondo? – A
cucagna a me ga smacà fora del me cùcio. La me ga introdà tele strade del mondo, sensa domandarme... //
Passion? – La ùnica ze el paeselo dei noni, dove me son slevà!
Questa ze la me Arcàdia, dove me scondo, sempre che sento bisogno de forsa interior par infrentar le dificoltà e
contraman dea stòria.
No me credo esser stà un bon studente, parché sempre scarso de passiensa e perseveransa.
// De un tempo inquà, me go messo in testa che el pi importante ze viver, pensar, dir e scriver quel che penso... //
Risultato económico de quel che scrivo? – Gnanca un. Son fin disposto a pagar quei che i ze disposti a leder quel
che scrivo, al manco par saver tuti i impropèrii che i me dise su. // Le me qualità? – Una sola: quela de esser
pontilioso. Par questo, son vivo e ve scrivo!"
Eis o retrato de um italiano, cidadão do mundo, porque impedido de ser cidadão de seu país.
Não importaram dificuldades, nostalgias, lágrimas, porque a teimosia lhe deu força de sonhar e fazer a cocanha,
com a liberdade de viver, rir, cantar, esbravejar... para continuar sendo o mais legítimo italiano do mundo, o santo
da irreverência.

Plínio Astolfi aos 18 anos – hoje com 80 -, morador de Guaporé. Foi
interno em colégio marista até aguentar. Chutou os livros e a autoridade
dos “padres” e retornou à liberdade de fazer, mais por sua cabeça do que
pelas convenções. Cabe-lhe bem o perfil de italiano descrito por Rovílio
Costa. Orgulho, fé, coragem, trabalho emoções, informalidade,
temperança e intemperança, respeito e deboche, comida boa no prato e, em
outros tempos, “besteme”. Bombacha, chapéu e faca na cintura. Bailes,
churrascos. Cavaleiro, negociante, carreteiro, condutor de caminhão e de
ônibus, comprou, vendeu, transportou porcos, milho, cevada, gente. Nele,
nada é ou foi morno. Um grande amor, apego extremo à família, cultiva
netos e ainda produz seu próprio vinho, que vai à mesa com polenta, radici
e “fortaia”.
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Uma Família
Ersília Dall’Acqua e João Bianchi
Há vários anos vou aos encontros das famílias Dall’Acqua e Astolfi, em Guaporé, Rio Grande
do Sul. Encontros estes promovidos por nossa prima Maria Astolfi, a incansável Maria.
Quando saía de lá ficava feliz por saber mais alguma coisa sobre a família e de onde se
originaram nossas raízes. Mamãe, a esta altura da vida, por causa da sua doença, não pôde
comparecer a nenhum encontro sequer.
Os imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto tiveram muitos filhos. Todos tomaram
seus rumos. E Deus destinou uma filha deles, não sei bem, mas deve ser a 6.ª, Ersília
Electra, para ser nossa mãe. Mulher doce e corajosa, de uma bondade inigualável.
Ersília nasceu em 30 de agosto de 1902, na capela de São Miguel, da Linha Palmeiro em
Bento Gonçalves. Casou em 1929 em Casca com João Bianchi, nascido em 1905 em Antônio
Prado, filho de Fidélis e Angela Grandi.
O casal teve três filhos e duas filhas: Ângelo, Gema, Deodite, Hermelindo e Saule, que
tomaram seu rumo na vida ainda jovens.
Eu, Gema, convidada pela Maria a escrever nossa história, vou começar, voltando atrás no
tempo.

Quando meus pais vieram de Antônio Prado, contou-me uma senhora, D. Maria Rampazzo,
vieram num grupo de seis famílias, com suas mudanças, em um ônibus pequeno. Perto de
Marcelino Ramos, o ônibus estragou. Todos desembarcaram a fim de fazer o conserto. Na hora
do embarque, meu pai esqueceu a sua caixa de ferramentas na barranca da estrada. Como
estava escuro, ninguém notou. Com aquelas ferramentas ele ganharia o primeiro dinheirinho
para comprar alimentos. O Ângelo tinha então apenas dez meses e chorava de fome. Podemos
imaginar o sofrimento deles.
O ônibus desembarcou todas aquelas famílias em Marcelino Ramos. Depois a viagem
continuou em carroça e em cargueiros. Tudo o que meus levavam era um baú com o enxoval
de minha mãe e as roupas de uso. A caixa de ferramentas já não contava.
Em Concórdia, moramos um tempo na cidade. Eu nasci aqui. Depois fomos morar no mato.
Não lembro como fomos, mamãe contou que foi em cargueiro. Naquela época, eu tinha dois
anos.
Meu pai comprou sua primeira terra a fim de começar a vida. Não sei por que quantia. O Ângelo
contava quatro anos, eu, dois, e a Dite era ainda nenê.
Uma vez, eu era ainda bem criança, vi minha mãe triste, chorando. Perguntei por que chorava.

9

Ela me disse que no dia antes de ir para aquele lugar, ao entardecer, tinha ido buscar água na
fonte e escutou um choro de criança. O choro era bem próximo. Ela olhou ao seu redor, mas
não viu nada. Ela estava de chinelos, e alguma coisa pisou num chinelo dela que chegou a
rasgá-lo. Ela entrou em casa, estava tudo em ordem, mas ela disse: - ghe ze desgrassie par
vegner! Como a gente era criança, não sabia o significavam essas palavras da mãe, nem
mesmo se ligava pra elas, mas ficaram gravadas em minha memória.
Meu pai fez a casinha de pau a pique, coberta de taboinhas, feitas por eles mesmos. A casa
deveria ter 3x5m, de chão batido. A divisão das peças era feita com um cobertor “pega- pulgas”,
amarrado nas pontas; as frestinhas deviam ser de uns 5 centímetros.
Um dia, nós fomos todos pra roça. As crianças, montadas no cavalo; o pai e a mãe a pé.
Começaram a trabalhar. De repente, a mãe, que estava quebrando milho, deu um grito e caiu
no chão. O pai foi ver e notou que ela tinha sido mordida por um escorpião. Então ele a trouxe
perto de nós, pegou o cavalo e saiu em disparada para chamar o farmacêutico. No caminho,
encontrou-se com um preto velho que lhe perguntou: - Bianchi, com essa pressa? Aconteceu
alguma coisa? O pai contou o que tinha acontecido, e o velho disse-lhe: Volte comigo, vou
benzê-la, ela vai melhorar! Chegando ao local, o preto pegou umas folhas verdes, passava-as
na língua e benzia. Logo a mãe voltou a si.
A mãe, calculo eu, sabendo de onde tinha vindo e encontrando-se naquela situação de pobreza
e naquele mato, devia ter motivos de sobra para viver triste. O vizinho mais próximo ficava a
uns dois quilômetros de distância, mais ou menos. Havia toda espécie de bichos. Cobras, o pai
matava e colocava em cima de um toco para queimar. Quando faziam queijo, as cobras sentiam
o cheiro do leite e entravam pelas frestas. O fogão era um caixote de madeira, cheio de pedras
e terra, com um gancho para pendurar a panela, então as cobras não chegavam até o leite.
Mamãe, lembro, fazia o pão, não sei com que farinha. Para cozinhá-lo, abria um buraco no
chão, fazia dentro dele um fogo. Depois de ter ardido um certo tempo, tirava para fora as brasas
e no lugar punha a massa para assar, enrolada em folha de bananeira. Cobria, então, com
folhas e ainda uma folha de lata ou zinco e terra por cima e deixava cozinhar. A polenta era
feita de milho verde. Comia-se peixes, pássaros, o que vinha. Coitada da mãe, sempre tinha
uma idéia para nos alimentar!
Uma tarde, deveria ser umas 4 horas, o pai falou: - A nossa égua não está por aqui. Vão lá no
Coldebella porque ela deve estar lá. Fomos, eu e mamãe, a pé, acompanhando o rio dava uns
seis quilômetros. Encontramos a égua. Viemos montadas nela, em pêlo. Começou a escurecer.
De repente, escutamos um assobio, mais um; a mamãe falou: - Ze la tigre. Deu uma xicotada
na égua e, no meio daquele taquaral, eu fiquei pendurada em uma taquara que fazia como que
um arco por cima do carreiro. Até hoje tenho o nariz torto por causa de um estrepe que fincou
no nariz. Foi horrível!
Por essas aventuras e por muitas outras, nós passamos. Uma noite, o pai e uns compadres
foram pescar e puseram fogo numa galharia, no meio do rio, para fazer claridade. Lá deveria
estar a toca do tigre, que, enfurecido, vinha na direção do nosso rancho. Os cachorros,
assustados, entraram, e a mamãe, pensando em se defender, falou para meu irmão: - Ti ciapa
el roncon e mi la manara. Vejam o que iria adiantar isso se fôssemos atacados! Mas mamãe
resolveu pegar o colchão de palhas, despejou-as no chão e ateou fogo. O clarão fez o tigre
passar raspando pelo rancho, ele urrava tanto que dava a impressão de que os morros se
abriam. Mais tarde, um senhor o matou e nos chamou para ver o couro.
Mamãe, chorando, um dia disse: - Come vao laorar com tute ste bestie intorno a la casa! Porque
tudo era mato, não havia ninguém perto da gente. Quando chovia durante a noite, mamãe ía
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de manhã cedo, lá fora, ver as pegadas que os bichos deixavam. Ela falava: - Qualche giorno
andemo via de qui!
Não demorou para se cumprir o que ela desejava. Quando a Deodite tinha dois anos de idade,
uma menina saudável e bonita, comeu coquinhos do mato e passou mal. O pai a levou para a
cidade. A mãe acompanhou-o porque ela estava muito mal. No hospital, que era um casarão
de madeira, ficou internada. Podemos imaginar o que foi o sofrimento da mamãe por deixarme a mim, com quatro anos, e o Ângelo, com seis, em casa. O morador mais próximo ficou
tomando conta de nós. E ninguém vinha para dar notícias.
A Dite passou por uma cirurgia complicada – e a facão, calculo eu hoje. Isso aconteceu a 66
anos atrás.
Foram-se passando os dias, e as duas crianças, lá no meio do mato. Depois de um tempo, o
pai chegou em casa para buscar algumas roupas. Estava muito triste. Perguntamos pela mãe,
não nos deu resposta. Ele nos levou à localidade mais próxima e nos entregou a uma família –
a família Günther. Os Günther seriam, mais tarde, os pais do Deputado Estadual Geraldo
Günther. Pregou as portas do rancho, e lá ficou tudo abandonado.
Mamãe ficou na casa de uma comadre, pois não podia ficar no hospital, não tinham como
pagar. E então começaram mesmo le desgrazie.
Naquela época não havia como hoje vacina e nem assistência hospitalar. Tudo tinha de ser
pago. Os pais começaram a vender a criação e tudo o que tinham conseguido com tanto
sacrifício. O tempo passava, não se via melhoras na doente, e a dívida aumentando. Venderam
a terra para pagar o hospital. Ficamos sem nada.
A Deodite estava cada vez pior, com infecção hospitalar, paralisia e meningite. Cada dia ía se
agravando a situação. Papai foi trabalhar em uma olaria, no barro, para fazer tijolos.
Não havia mais nada para vender, só o enxoval da mamãe, feito com tanto capricho. Parece
que estou vendo as batas, o vestido de noiva de seda palha, os sapatos de casamento. Era
tudo o que restava. Mas o baú do enxoval ainda existe, está com minha filha Dulce, muito bem
cuidado.
Nessa época, um comerciante da cidade nos ofereceu um rancho para morar e assim ficarmos
todos próximos. A mamãe chorava muito. Às vezes vendia uma peça do enxoval para comprar
comida. O que o pai recebia era para pagar o hospital. E minha irmã continuava lá. Não consigo
lembrar bem os fatos de uma certa época, mas sei que a Dite entrou no hospital com dois anos
e saiu de lá com quatro para morrer em casa. Mas os sofrimentos de mamãe não acabavam
por aqui.
No casarão em que morávamos, de duas peças e estrebaria junto, o pai fez o fogão de barro e
tábuas. As camas eram pregadas na parede. Perto de casa havia um chiqueirão de um outro
comerciante que dava para os porcos as bananas que ficavam muito maduras e também o
doce de bananas vencido. Nós esperávamos ele sair do chiqueiro e íamos pegar esses restos
para comer.
Atrás da casa tinha um puxado, que era a estrebaria, mas, para nós, aquilo era um palácio. Do
lado passava um riozinho de onde pegávamos água para a limpeza. Quando os nonos
Dall’Acqua festejaram as bodas de ouro, a tia Gelsomina e a filha Dolores dormiram em nossa
casa para depois seguir viagem para Guaporé, e a Dolores nos ajudou a lavar o rancho. Eu
tinha 13 anos.
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Lembro, com muito carinho e respeito, as famílias que nos ajudaram e que eu, em nome de
minha mãe, não posso deixar de mencionar algumas: Zanoni, Gaetano Ciuchetta, Sabi,
Citadella, Tereza Forcelin, Zoletti, Zotti, Farina e muitas outras.Tenho certeza de que a mamãe,
enquanto viva, sempre rezou por todas elas e agora devem estar juntas no céu.
Com o passar do tempo, os médicos pediram para o meu pai tirar minha irmã do hospital, para
morrer em casa. São cenas fortes que eu não deveria estar lembrando, mas são verdadeiras e
que, inclusive, meus irmãos mais novos não conhecem.
Um dia, o pai foi buscar o padre para dar uma bênção à menina. Ao vê-lo chegar, o padre, que
sabia que a pequena estava desenganada, perguntou: - Como é, Bianchi, a tua filha já morreu?
Pode-se imaginar a dor do pai diante dessa pergunta! Ele já tinha mandado fazer o caixão.
Um dia, o pai e a mãe perceberam que a filhinha estava no fim. A mãe disse - Vai buscar a irmã
Helena. Era uma freira do hospital a quem a mãe dedicava um grande afeto. Ela veio e
começaram a rezar. A irmã colocou o rosário sobre a Dite, e o pai percebeu que a filha mudava
de cor. Passou a mão sobre os lábios dela e sentiu que ela estava respirando. Então ele
começou a massageá-la, e ela voltou a si e sobreviveu. A mãe, naquele silêncio, agradeceu a
Deus. Ela era uma pessoa que sofria calada e sempre tinha esperança.
Começou então a nossa luta por dias melhores. Quando a Dite começou a melhorar, o Hospital
pediu para a mãe que trabalhasse lá a fim de descontar a dívida. A mãe não podia, então eu
fui. Tinha oito anos, lavava a louça usada por aqueles que estavam com tifo. O pai começou a
trabalhar no cemitério como zelador. A mãe lavava roupa para fora. Com o dinheiro comprava
sacos para fazer lençóis. Então nasceu meu irmão mais novo, o Saule. A mãe precisou fazer
uma grande cirurgia.
Um dia, o médico foi chamado. Estávamos todos doentes, com febre. Só eu estava em pé.
Pode-se imaginar com quantas bactérias vivíamos naquela estrebaria! Foi a única vez que ouvi
nossa mãe dizer: - Voi mia morir!
O Ângelo, já com dez anos, foi a Carazinho, no Rio Grande do Sul, levado por um fazedor de
túmulos que queria ensinar-lhe a profissão. Eu era a segunda filha, nunca me separei de minha
mãe. Trabalhava sempre além das minhas forças, fazendo limpeza nas casas em troca de
comida. Mamãe nunca se queixava por ter ou não as coisas. Na época em que a Dite estava
em casa, muito mal, não tínhamos luz elétrica, e o querosene estava racionado, pois era tempo
de guerra. Para conseguir uma garrafa, só com ordem da prefeitura e em caso de doença.
Temos guardado o lampião de cobre até hoje. A mãe colocava banha e um pavio de pano a
fim de termos claridade no quarto. O pai já era mais nervoso, mas a gente o entendia. A mãe
falava: - El gá razon, l’e desanimá! Ela nos ensinava a rezar e a ter paciência. Não podíamos
perder a missa das 6 h da manhã, mesmo com geada ou com chuva.
Nessa época, morria muita gente de tifo, o pai também ficou doente de tifo. As pessoas
passavam longe da nossa casa para não pegar a doença. O pai tinha de abrir covas no
cemitério e já estava ameaçado de perder o emprego. A mãe, com sua coragem, disse: - Vao
mi verder le buse. E fomos eu e ela ao cemitério. Havia dois enterros naquele dia. Um era de
uma criança. Abrimos a primeira cova. Para a segunda, eu estava sozinha. Então as pessoas
colocaram o caixão no chão e me ajudaram a abri-la.
Vendo nossas necessidades, o prefeito deu-nos um lote para fazermos nossa casa. Como o
Ângelo não estava, eu e o pai começamos os trabalhos. Ele fazia os tijolos na olaria e eu
amassava o barro. Assim nos erguemos. Parecia um sonho. Construir nossa casa foi fácil, mas
uma parte ficou quatro anos escorada com bracatingas para não cair.
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A mãe não desanimava, falava pouco, rezava e pedia paciência. Conseguimos terminar a casa
e morar nela. Foi a única casa de que lembro ter sido nossa. Mais tarde, o pai vendeu-a e
alugou uma venda com estoque de secos e molhados e fomos trabalhar. Mas não nos demos
muito bem, Havia muito fiado. Tivemos que vender.
O pai melhorou e começou a trabalhar de pedreiro, mas sem muitas forças e sem ajuda de
ninguém. Dos meus irmãos, o Ângelo foi aventurar a vida dele; o Ermelindo foi para o quartel,
também casou e ficou por lá. O Saule era jovem. Lembro que nessa época a mãe estava de
aniversário, e umas senhoras da sociedade souberam e trouxeram um bolo. A mãe ficou tão
feliz! Era a primeira vez que seu aniversário era comemorado. Fizemos um café à tarde.
A mãe começou a ficar mais animada. Costurava um pouco, como sabia. Ela e a Dite
começaram a aceitar hóspedes. Ela continuava a lavar roupas para fora.
Tivemos a visita dos nonos Dall’Acqua. Mamãe chorou muito, e eu, ainda nova, pensava
comigo, será que eles a entendem? Quando ela recebia uma lettera, como dizia, de sua família,
ela lia e relia; ela também gostava de escrever e tinha uma letra muito bonita. Eu lembro de um
rapaz da colônia que não sabia escrever e que vinha lá em casa para a mãe escrever as cartas
para a namorada que morava em Viadutos. Nós ficávamos escutando o que ele dizia, e a mãe
escrevia. Quando ele recebia a resposta, trazia para a mãe ler.
Um belo dia, eu disse para a mãe que podíamos tingir umas roupas, algumas blusas que nós
havíamos ganho. Ela concordou e mandou-me comprar a tinta, mas não disse a cor, e eu
comprei anilina de cor preta. Não lembro o ano, mas um dia em que estávamos de preto, ela
olhou para a rua e disse: - Varda quel che vien in zô, l’é me fradel, el padre! E era mesmo o
irmão dela, Padre Vitório. Da rodoviária, ele vinha caminhando até nossa casa. Quando chegou
disse: - La mama, se la vede la resta triste. Le vero che la ze morta, ma no ocore mia meter su
roba negra, no! E a mãe disse: -Ma che cosa dizitu? La mama la é morta? Foi naquela hora
que ela ficou sabendo que a mãe dela havia morrido. Ficou muito chocada. Talvez, esse tingir
a roupa de preto fosse um aviso da morte da nona Marina.
Como eu disse, nunca me separei de minha mãe, por isso sei de todos os acontecimentos. Sua
vida esteve longe de ser um mar de rosas, foi quase sempre um vale de lágrimas. Poucos
foram os momentos bons na sua família. Quando Saule, o mais novo, tinha 17 anos, sofreu um
acidente no aeroporto, no dia da inauguração. Um avião de passageiros, ao pousar, por causa
do estouro de um pneu, saiu da pista e atingiu o Saule com a ponta de uma asa, jogando-o
longe uns 15 metros. Ele ficou muito machucado na cabeça e em todo o corpo, ficando em
coma um dia inteiro, sem sinal de vida. Trouxeram especialistas de passo Fundo, que não
deram esperanças, desenganando-o. Lá se foi minha mãe, sem falar nada, à igreja e fez uma
promessa a Santo Antônio. Graças a Deus, mais uma vez foi atendida em suas orações. Nessa
época, morávamos ainda aqui na cidade. O pai estava construindo uma capela no interior. Por
ser final de semana, não havia condução para vir para casa e escutou pelo rádio o que havia
acontecido. Ele veio a pé, percorrendo 22 quilômetros por atalhos.
Mais tarde, os pais mudaram-se para Engenho Velho, distrito de Concórdia, a fim de trabalhar
em uma olaria. O pai tinha experiência em fazer tijolos. Eu fiquei na casa de uma prima de
mamãe, a Irene Dozza, e trabalhava no moinho Sadia.
Meus irmãos empreitaram a construção de uma igreja em Xavantina, e os pais foram com eles.
Só decepções! Quando a igreja estava pronta, faltando o reboco, desentenderam-se com o
padre por causa do preço. Ele não queria pagar a segunda parte da construção, que seria o
reboco, por outro preço. Ficaram descontentes com o que estava acontecendo. O padre, muito
teimoso, não quis conversa nem mesmo com a Diretoria da igreja. Para completar, fazia
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desaforos, como, por exemplo, jogar um cachorro morto na caixa d’água que meu pai e meus
irmãos tomavam. Uma pessoa muito amiga presenciou o fato e contou a eles. Nesse dia minha
mãe teve um derrame e passou muito mal.
Sem outra escolha, saíram daquele lugar, sem acerto com o padre, e vieram de volta. Antes
disso, ficaram alguns meses em Xanxerê, morando com o Saule.
Eu já era casada havia dois anos. O meu marido e o meu pai fizeram umas peças para eles
morarem. Um dia, eu pedi ao pai que fosse buscar pasto para o terneiro, ele pegou uma faca
velha e saiu para fazer o trabalho. O pasto não ficava tão longe da prefeitura, e ele aproveitou
para ir até lá resolver uns negócios. Encontrou-se com o padre de Xavantina na rua e falou: Você vai me pagar o que deve? O padre prontamente responde – Não!
Meu pai perdeu a cabeça. Com a faca que ele trazia, foi em direção ao padre. Só fez um risco
na batina que o mesmo usava. Resultado: foi para a cadeia, embora não tivesse feito nada. O
que sobrou para minha mãe foram mais tristezas. Ela ia todos os dias vê-lo na cadeia e voltava
sempre muito triste. Quanto a mim, não consegui fazer-lhe uma visita sequer nos meses em
que permaneceu naquele lugar. Nós não criticamos o pai. Ficamos sofrendo em silêncio. Ele
ficou muito doente, talvez pelas circunstâncias. Quando saiu da cadeia, começou a arrumar
ossos de pessoas que se machucavam. A mãe batia as claras em neve que ele usava para
ajustar os ossos.
Quando o Saule desmanchou o primeiro casamento, trouxe o filho mais velho para morar com
nossos pais. Lá, o rapaz ficou até casar. Aprendeu a profissão de mecânico com Adelar, meu
marido. Depois mudou-se para Toledo no Paraná. Para mamãe, ele era um outro filho.
Em 1970, ela teve um derrame no pulmão. Ficou entre a vida e a morte e demorou muito para
se recuperar.
Mamãe nunca teve uma vida alegre e feliz, sempre sofrendo, sempre calada, rezando muito,
sem nada cobrar. Quando eu vinha do trabalho, cansada, encontrava-a também cansada, mais
do que eu. Assim mesmo ela dizia: - senta, que eu faço. Em 17 de junho de1975, eu perdi
minha filha Oriona, atropelada. Foi como se arrancassem um pedaço de minha mãe. Ela sofreu
muito. Dali em diante, desandou tudo. O pai ficou internado em Florianópolis. Lá, a mamãe
passou três meses na casa da Ieda, filha da tia Inês, a qual morava perto do hospital. Quando
voltaram para casa, em 10 dias o pai faleceu. Era o dia 3 de agosto de 1976. Então a mãe
passou a morar comigo. Era uma pessoa querida por todos.
Em 1982, Ersília completou 80 anos. Reunimos todos os filhos e netos para comemorar. Ficou
muito feliz. Aos domingos, ela dizia: - Vou lá na Irene. Todos iam descansar, a gente não a via
sair. Às vezes, a uma hora da tarde ela já tinha saído e sempre levava alguma coisa para sua
prima, não que essa precisasse, mas era seu modo de agradecer.
A missa sempre foi a coisa mais importante para a mãe. Já na quinta-feira de cada semana,
ela ficava em torno do meu marido e dizia: - se não chover, vamos à missa domingo? O Adelar
tinha muito respeito por ela e lhe queria bem como se fosse sua própria mãe. Ele me dizia: Tem paciência com tua mãe, que ela merece.
Em 1983, ela precisou ser internada, teve trombose nas pernas. Estavam a ponto de amputarlhe as pernas. Ao mesmo tempo, vivemos um outro fato triste: sofremos uma grande enchente
e perdemos tudo o que tínhamos. Ficamos sem casa para morar. Mamãe não sabia o que
estava acontecendo. Ela foi levada para a casa da Claudete, neta dela, e lá ficou até
conseguirmos uma casa.
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Depois de todos esses acontecimentos, conseguimos construir nossa casa, com muito
sofrimento e muita coragem. Preciso dizer que tivemos a ajuda de muitos amigos, com rifas
etc. A loja das Casas Pernambucanas, onde trabalhei tantos anos, foi como uma mãe para
mim. Recebemos doações de muitos parentes: tias Itália, Gelsomina, Albertina, Clélia; dos tios
Alcides e Vitório e de outras pessoas. Antes mesmo dessa tragédia, a tia Albertina mandou um
colchão d’água para a mãe, pois aqui não havia. Que Deus abençoe a todos, Ele há de
recompensá-los e também as suas famílias.
Aos poucos, a mãe foi entendendo a situação e sentindo-se bem confortada, graças a Deus.
Tudo ficou bem, todos trabalhando, não faltando o principal para viver.
Em 1984, Ersília começou a se entregar. Tinha freqüentes ameaças de derrame. Ficava muito
parada, quase não caminhava mais. A gente precisava ajudá-la para se deslocar de um lugar
para outro, para sentar à mesa, deitar na cama e assim por diante. Eu trabalhava na loja e a
Dite, sozinha, não tinha condições de dar conta de todo o trabalho. Arrumamos uma cadeira
de rodas. O médico vinha regularmente fazer-lhe visitas. Ficou enferma muito tempo, mas
nunca reclamou de nada. Ela rezava muito e me dizia: - Bisogna pregar per i genitori. Estou
certa de que rezava muito por seus pais e irmãos, de quem ela tinha muita saudade.
Em 1986 aposentei-me e fiquei tomando conta dela. Mas ela não se conformava, não por estar
doente, mas pelo trabalho que tínhamos de ter com ela. Mas, foi sempre muito bem cuidada.
Lembro que no Natal de 1985, eu descia a escada para lavar uma trouxa de roupas de cama que precisávamos trocar duas a três vezes por dia -, e vi o Adelar sentado lá fora, sozinho.
Comecei a chorar, não pelo trabalho que eu tinha de fazer no tanque, mas pela paciência que
ele tinha com minha mãe. Se fosse outro, pegaria o carro e sairia, mas a consideração que
tinha por ela fazia a gente se animar. Ele continuava a me dizer “tenha paciência com tua mãe,
ela merece.”
Eu, a Dite, o Ricardo, a Odila, a Dulce, a Claudete, cada um, quando podia, fazia sua parte. A
Elena veio de Cascavel para ajudar por alguns dias. Tudo girava em função da mãe. Quando
eu a levava da cama para o banheiro, ao passar pela cômoda onde estava a imagem de Nossa
Senhora de Fátima, ela a beijava; na volta, fazia o mesmo, sem dizer nada.
Mamãe ficou 14 meses sem falar. As últimas palavras que ouvi dela foi quando ao olhar para
a roupa de cama, passada, sobre a cômoda, me disse: - Daghela ai povereti che mi vao via.
Era alimentada e tomava os remédios sem poder se mexer, mas agradecia com os olhos.
Nesse tempo, fazíamos muitas orações, rezava-se o terço em equipes do Apostolado da
Oração, mandava-se rezar missas e assim por diante.
Nos últimos meses de enfermidade, sofria muito. As costas pareciam em chamas de tão
vermelhas. Ela devia ter muita dor, mas jamais uma palavra sobre isso ou um gemido. Tudo
suportou sem queixas. Não sei de onde vinha essa força. Ela, que já não falava nada, eu não
sei como explicar, passava a noite conversando com alguém que lhe fazia perguntas. Ela dava
respostas, mas não conseguíamos entender uma palavra do que dizia, não sabemos em que
idioma ela falava e com quem falava, com tanta calma e respeito!
Assim chegou ao fim de seu tempo. Ersília faleceu no dia 23 de maio de 1990. Fica-nos dela o
seu exemplo de fé e de coragem.
Antes de concluir, quero contar que os brincos que pertenceram a nossa bisavó Ana Bonfardin
estão comigo. Foram usados por mamãe desde a morte de Ana, sua avó, em 1915 em Casca.
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A bisavó dizia para as netas que aquela que tivesse a coragem de tirar de suas orelhas os
brincos logo após a sua morte, poderia ser dona deles. Mamãe teve.

Genealogia de João Bianchi e Ersília Electra Dall’Acqua
João Bianchi nasceu em Antônio Prado, RS, em 27 de maio de 1905. Era filho de Fidélis Bianchi
e Angela Grandi. Conheceu Ersília Dall’Acqua, nascida em 30 de agosto de 1902 na Linha
Palmeiro em Bento Gonçalves. Era filha dos imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina
Sbardelotto. Ersília e João Bianchi casaram-se em 1929 em Casca, então 2.º distrito de
Guaporé, e foram residir em Linha Trajano, município de Antônio Prado. João praticava nessa
época a profissão de ferreiro. Em 1931, o casal resolveu migrar para Santa Catarina e
estabelecer-se no município de Concórdia, que estava sendo colonizado, onde João adquiriu
um lote de terra, pensando dedicar-se à agricultura. Porém, a doença de uma de suas filhinhas
obrigou-o a vender todos os bens e transferir-se para a cidade, onde trabalhou em uma olaria,
depois em uma pedreira. Durante esse tempo, talhou as pedras para o calçamento das ruas
da cidade, que estava em crescimento. A seguir, ainda como pedreiro, trabalhou na construção
de igrejas, hospitais e moradias. A última função que exerceu foi a de zelador do Cemitério
Municipal de Concórdia. Do casamento de Ersília Dall’Acqua e João Bianchi nasceram cinco
filhos: Ângelo, Gema, Deodite, Hermelindo e Saule.
F1 – Ângelo Bianchi nascido em 28 de junho de 1930 em Antônio Prado, Linha Trajano. Casou
em Seara, SC, com Assunta Morando. O casal residiu em Seara, ele exercendo a profissão de
pedreiro, e ela, a de costureira. Mais tarde, mudou-se para Chapecó, SC, onde reside até hoje,
ambos trabalhando nas mesmas profissões. Da união, nasceram dois filhos, Vanderlei e
Mônica.
N1– Vanderlei Bianchi, nasceu em 26 de julho de 1958; faleceu em 24 de junho de
2000 em Passo Fundo, onde residia. Casou com Cleonita ... Tiveram dois filhos: Daniel
e Joana Bianchi.
N2– Mônica Bianchi, nascida 14 de agosto de 1973.
F2 – Gema Bianchi casada com Adelar Primo, viúvo de Esterina Ecker e pai de duas filhas do
primeiro casamento: Odila Maria, nascida em 1.º de outubro de 1954 e Dulce Helena, nascida
em 7 de julho de 1958, casada com Domingos Zanandrea. Filhos: Roger, Felipe e Andressa.
Gema e Adelar tiveram os filhos:
N1– Oriona Primo, nascida em 6 de novembro de 1970, falecida em 17 de junho de
1975;
N2– João Ricardo Primo, nascido em 2 de fevereiro de 1964, casou com Maristela dos
Santos, nascida em 18 de agosto de 1967. Pais de Bruna Luiza Primo, nascida em 13
de dezembro de 1999.
F3- Deodite Bianchi, nascida em 8 de abril de 1934 em Concórdia, SC.
F4- Hermelindo Bianchi, nascido em 28 de abril de 1946 em Concórdia, SC, casado com
Maria Rosa Mello, nascida em 4 de setembro de 1935. Pais de:
N1– Claodete Aparecida Bianchi, nascida 24 de julho de 1958 em Concórdia, casada
com Dalcir Cason, nascido em 18 de outubro de 1957. Pais de 4 filhos nascidos em
Concórdia: 1- Giordana Cason, nascida em 23 de dezembro de 1986: 2- Isabel Cristina,
nascida em 29 de novembro de 1992; 3- Dalcir Júnior, nascido em 31 de maio de 1994;
4- Joana Aparecida, nascida em 4 de julho de 1995.
N2– Claodianor Bianchi, nascido em 27 de setembro de 1959.
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N3– Claodecir Bianchi, nascido em 9 de outubro de 1961, casado com Neiva Corbari.
Pais de: Fabiano Bianchi e Felipe Bianchi.
N4– Claodemir Sandro Bianchi, nascido em 22 de fevereiro de 1963, casado com Soeli
Bonatto. Pais de Ana Paula Bianchi.
N5– Geni Cristina Bianchi, nascida em 22 de fevereiro de 1965, casada com Marco
Camusatto. Pais de: 1- Kátia Rosimeri Camusato; 2- Karen Camusato; 3- Kassia
Camusato.
N6– Cleoni Cristiane Bianchi, nascida em 18 de agosto de 1970, casada com Severino
Dirceu Bonatto, nascido em 27 de setembro de 1967. Pais de 1- Tchaiane Cristina
Bonatto; 2- Cristiano Bonatto, nascido em 16 de junho de 1986; 3- Paulo Roberto
Bonatto, nascido em 6 de junho de 1988
F5- Saule Maurício Bianchi, nascido em 28 de fevereiro de 1940 em Concórdia, casado com
Doralina Carvalho. Pais de:
N1– Eliane Bianchi, nascida em 5 de maio de 1963, casada com José Carlos da Silva.
Pais de 1- Karen Bianchi da Silva; 2- Emanuele Bianchi da Silva.
N2– Enaura Regina Bianchi da Silva, nascida em 8 de agosto de 1966, casada com
João Roberto Corrêa. Pais de Juliana Corrêa, nascida em 28 de julho de 1998.
N3– Fladecir Augusto Bianchi, nascido em 26 de agosto de 1969, casado com
Rosimeri Pasinatto. Pais de: 1- Tiara Bianchi; 2- Taiane Bianchi; 3- Fladecir Augusto
Bianchi Júnior

Gema Bianchi Primo
Concórdia SC
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Uma Mulher
Alice Gasperin
Conheci Alice Gasperin após a mudança de nossa mãe Itália Dall’Acqua Astolfi para Novo
Hamburgo em 1975. Alice passou a visitar-nos ao menos uma vez por ano. Metodicamente, no
aniversário de mamãe. Eram primas e o apreço era mútuo. Mantiveram por muitos anos uma
correspondência um tanto formal. Notícias simples do dia-a-dia, cartas enxutas, sem gasto de
palavras, apenas as necessárias.
As visitas de Alice eram rápidas. Partia de Caxias muito cedo de manhã, talvez no primeiro
ônibus e, no meio da tarde, já estava retornando, como se a esperassem grandes
compromissos.
Após a morte de Itália, Alice continuou a escrever suas cartas, agora endereçadas a mim.
Visitei-a algumas vezes. Ela aproveitava então para ler-me trechos do livro que estava
escrevendo no momento; contava-me de suas atividades no salão paroquial; mostrava-me
seus últimos trabalhos em crochê; falava-me das pequenas honrarias que vinha obtendo como
autora de três obras.
Alice fechou seu ciclo de vida em 26 de fevereiro do ano corrente. Em paz. Aquela paz de que
já cumpriu sua tarefa; a paz das coisas em ordem e bem resolvidas. Contava 96 anos.
Simplesmente partiu, em silêncio, sem movimentação ao seu redor. Como viveu.
A vida de Alice, da infância aos últimos anos, pode parecer aos olhos de todos uma vida
comum, com perdas e vitórias, alegrias e dores. Mulher e professora. Não casou. Seu afeto
dedicou-o aos sobrinhos e ao seu trabalho de mestra.
O que fez a vida de Alice distinguir-se de uma vida comum foi o fato de ter registrado em um
livro a história de sua família. O livro intitula-se Vão simbora.
É em suas páginas que vamos encontrar a autora com seus irmãos e irmãs, formando a família
de Giovanni Gasperin e Anna Dall’Acqua, ambos imigrantes. O espaço em que está inserida a
família é a Linha Sertorina, não distante de Bento Gonçalves. Uma casa de madeira, não muito
grande nem muito confortável, em torno dela, as instalações para os animais, a horta, o
parreiral, o potreiro. Lá criou-se a menina, lá ficou órfã de pai em 1912.
Como era usual nas famílias italianas, as crianças deviam participar dos trabalhos domésticos.
Alice, desde seus primeiros anos cumpriu tarefas adequadas à idade: lavava a louça, buscava
água na fonte, cuidava de quatro irmãos menores, sendo ela mesma criança, aprendeu a fazer
velas, fazia trança de palha de trigo para uma fábrica de chapéus. À medida que crescia,
aumentavam as responsabilidades e as tarefas: aprendeu a produzir graspa, a podar e a
sulfatar parreiras, plantar milho, capiná-lo, semear outros cereais e cuidar da horta.
Paralelamente às atividades da casa, ía à escola com os irmãos. À noite, à luz de uma
lamparina, fazia seus trabalhos escolares, estudava a tabuada e o catecismo; à noite, aprendeu
a bordar e a costurar, tendo confeccionada seu primeiro vestido ainda menina. Ela conta:
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Aos dez ou onze anos de idade fiz o meu primeiro vestido. Mamãe o cortou, mas não tinha
tempo para costurá-lo. Num dia de chuva, peguei a maquininha da mamãe, tocada a mão, e
comecei a costurar o meu vestido. (...) Parecia-me que tudo ia bem, mas quando cheguei a
ajustar a saia à blusa, foi um trabalho danado. Ora franzia todo num lado, ora no outro. De
qualquer maneira, o vestido saiu, com bolso e tudo. Sempre gostei de uma peça de roupa com
bolsos(...). Depois deste primeiro ensaio, comecei a costurar quase toda a minha roupa. (Vão
Simbora, p. 84).
Aos 13 anos de idade, Alice, mal saída da escola primária, ocupou o lugar da professora da
escola municipal da Linha Sertorina, a qual havia casado, deixando a vaga, que não era
preenchida por não ter a prefeitura outra professora disponível.
De aluna, Alice passou a ser professora. Para tanto, precisou prestar um exame de suficiência
na prefeitura de Caxias do Sul. Foi a primeira vez que viajou de trem e que viu luz elétrica.
Na manhã seguinte, eu e mamãe apresentamo-nos na Prefeitura Municipal. O Inspetor Escolar
mandou-me fazer uma cópia. Saí-me bem, porque minha letra não era das piores. Depois, um
ditado. Também me saí bem. Perguntou-me os nomes dos estados e as capitais do Brasil, e
também soube responder com segurança. Por fim, perguntou-me se sabia fazer as quatro
operações, e respondi afirmativamente. “Pode começar a trabalhar segunda-feira. Ordenado
60$000 réis, disse-me ele. Aquela segunda-feira era o dia 19 de abril de 1920. (p. 125)
Para reforçar seus parcos conhecimentos, Alice passou a tomar aulas particulares, durante as
férias, com o professor Facenda, de Bento Gonçalves. Durante o mês de estudo, morava na
casa do professor. Assim, em três ou quatro anos aprendeu toda a matemática de Souza Lobo
e toda a geometria. Com o mesmo professor, que a aconselhava a ler muito, passou a tomar
aulas de redação uma tarde por semana. Com esses conhecimentos e os que adquiria nos
livros que comprava, lecionou durante 24 anos na Sertorina.
A conselho do professor, Alice inscreveu-se para o exame de admissão ao curso de magistério
na Escola Complementar de Caxias, com freqüência livre. Ao mesmo tempo, que fazia o curso,
recebia, de Facenda, aulas de Português, Francês e Matemática e de Contabilidade prática.
De outro professor, recebia aulas particulares de Desenho. Com grande esforço, aprendeu
Álgebra, Química, Física, Geografia Astronômica, Música e solfejo, Pedagogia. Foram três
anos de muito estudo.
No ano seguinte, Alice prestou concurso para o magistério estadual; classificada em primeiro
lugar, foi designada para o grupo escolar de Farroupilha. Era o ano de 1944. Lá trabalhou
dezesseis anos como alfabetizadora, passando então a fazer trabalho de Secretaria e depois
de auxiliar de Direção.
Com a criação da Escola Normal em Farroupilha, que funcionaria no Grupo Escolar, Alice foi
convidada para ser a secretária; dois anos depois, assumia a direção da escola, cargo que
também exerceu por dois anos.
Após 46 anos de magistério, Alice Gasperin aposentou-se e passou a residir em Caxias do Sul.
Continuou ocupando seu tempo, não mais com alunos, mas com seus trabalhos de crochê, de
costura etc., até que um dia, Ivo Martinazzo, marido de sua sobrinha Joles, induziu-a a trocar
as agulhas por uma caneta e escrever suas memórias. Surgiu assim o livro Vão Simbora, que
reconstitui a história da família Gasperin, da localidade de Sertorina e de pessoas que foram
importantes para a vida da autora. Depois dessa, seguiram-se outras duas obras: Farroupilha,
ex-colônia Sertorina e Ricordi della colonia – Lembranças da colônia, este bilingüe. Após seu
primeiro livro, foi eleita para a Academia de Letras de Caxias do Sul.

19

Cumprida sua missão, Alice foi-se para outra pátria. Talvez ela esteja agora alfabetizando
anjinhos e tecendo alguma renda, enquanto imagina uma história para escrever.

Maria Astolfi
Gramado

História de Idemar A.
Dall´Acqua
Idemar, filho primogênito de Lidovino Dall’Acqua e Matilde Bettiato neto de José Dall’Acqua,
nasceu em 1950 em Quatro Irmãos, hoje município. Na época, pertencia a Erexim. O pai
trabalhava como serrador de madeira, e quando terminavam os pinhais em algum lugar
transferia-se para outra localidade, sempre deixando uma base de residência num campo bem
ao lado da casa do nono José Dall’Acqua, onde as seriemas, emas ou avestruzes, não se sabe
bem que aves eram aquelas, passeavam ao redor da casa. Ele, um tanto metido, corria atrás
desses animais, sempre com sua bombacha de riscado - que não tirava nem para dormir - e
uma faquinha (de madeira feita pelo pai) atravessada na cintura, pois se espelhava num
vizinho, que era um peão de lides campeiras.
Mas com o passar dos tempos os pinhais se acabaram. Então o pai resolveu dedicar-se ao
trabalho agrícola, isso após a segunda metade da década de 50, agora já com a família
aumentada, bem como era praxe entre as famílias italianas.
O que aconteceu, é que Idemar então acostumado com o ritmo do campo, agora tinha outras
coisas para fazer. Entre elas estava a atividade principal, ou seja, o trabalho na lavoura, e por
conseqüência mexer com a terra, lavrados, capinações, etc. e como se sabe para o inso
(capim) não pegar novamente após ser capinado tem que ser batida a raiz, e para isso usamse as mãos. Aí começa uma grande dificuldade de adaptação, como é que vai meter a mão na
terra úmida e depois pegar novamente no cabo da enxada?
Era um arrepio só, sendo que o cabo da enxada era todos os dias lustrados com cera de abelha,
às escondidas da mãe. E que ela não soubesse que o filho estava gastando cera num cabo de
enxada!
Bem, as dificuldades se alastravam e o rapaz não conseguia se adaptar a trabalho tão nobre.
Então, cuidava dos porcos, das vacas, galinhas, ía ao moinho que ficava uns 8 km da
residência, ajudava os vizinhos trabalhar nas trilhadeiras, costume de troca de serviço entre
vizinhos, mas para trabalhar na roça não tinha jeito mesmo. Mas o que fazer se chegou a hora
de ir para o quartel e não fora selecionado? E já com 19 anos de idade? Corria o ano de 1969.
Idemar lembrou-se de um tio seu com nome de Nelson Ponzoni, casado com a tia Gládis
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Dall’Acqua, o qual saíra da mesma região e trabalhava com padaria em Passo Fundo, e
mandou-lhe um recado: que se precisasse de alguém para fazer a distrbuição do pão, ele,
Idemar, estaria disposto a experimentar a nova atividade. Mas veio a resposta que, naquela
oportunidade, não havia esse emprego, pois a padaria tinha uma pessoa que fazia tal trabalho.
Fazer o quê? Continuar sofrendo com o cabo da enxada suja de terra? Mas o fastío que isso
produzia era de fazer arrepios em todo o corpo.
Mas eis que uma noite, mais precisamente em 21 de julho de 1970, seu tio, Zelmiro Dall’Acqua,
que morava lá no interior e que tinha ido visitar sua irmã Gládis, em Passo Fundo, levava o
recado para que ele fosse urgentemente a Passo Fundo para assumir o trabalho que se
oferecera a realizar um ano antes, pois naquele final de semana ocorrera a morte daquele que
fazia a distribuição do pão.
Não precisa dizer que correria virou aquilo, nem o filó que ele, seu pai e sua irmã mais velha
(Noezelva) íam fazer não se completou, pois o encontro com o tio dera-se no meio do caminho
e já era bem noite. Não teve tempo nem de despedir-se dos amigos. E foi. Com sua calça
listada, um par de botas, um belo chapéu e mais algumas coisinhas na mala (que o pai usava
para algumas viagens que fazia para visitar algum parente). Bem, Idemar chegou em Passo
Fundo, sem nada conhecer, mas muito garboso e confiante, pois era uma nova possibilidade
que se abria. Era a única bala que tinha para gastar, tinha que dar certo, não podia falhar.
Bom, agora estava na cidade. Era quinta-feira, nessa altura começou o trabalho. Às 4h e 30
minutos veio o chamamento: - Levanta que está na hora! Escuro e muito frio, mas lá vai, pois
não tinha outra alternativa, pois aquele que iría lhe ensinar o trabalho, só poderia fazê-lo
naquela quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Já na segunda-feira próxima seria tudo com
ele, que sufoco!!! Charrete bem limpa, um cavalo fazia o trajeto de manhã e o outro à tarde,
pois o peso era grande e o trajeto longo.
Enfrentou com certa dificuldade, mas o primeiro passo estava dado. Foi aí que a tia Gládis,
com quem ele morava dizia: - Idemar, tu tens que começar a estudar. Mas estudar o quê, se
ele tinha parado de estudar com 11 anos, na 5ª série, no interior? Mas as orientações eram
que deveria estudar. E então começou com datilografia, e preparar-se para prestar exames do
Artigo 99, hoje supletivo (naquela época eram 100 questões para cada disciplina). Foi muito
difícil, como se pode imaginar. Exames feitos, Idemar partiu para área da contabilidade; tornouse bancário e por fim professor na área contábil, até aposentar-se na atividade, e hoje com
orgulho faz parte da comissão organizadora deste Encontro das Famílias Astolfi & Dall’Acqua
sob a coordenação, direção e supervisão da nossa maravilhosa Maria Astolfi.

Idemar Antônio Dall’Acqua
Passo Fundo RS
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Minha História
Roberta Centofante
Tudo começou no dia 3 de fevereiro do ano 1883, quando nascia o meu bisavô, com o nome
Matteo De Maman. Assim também em 16 de julho de 1900, nascia minha bisavó Vitória Astolfi.
Os dois cresceram e, ao se conhecerem, foi amor à primeira vista. Depois de casados, tiveram
14 filhos, sendo nove mulheres e cinco homens. Dentre esses homens, um deles, o Benito, é
meu avô. E é aí que começa a história da minha família.
Meu avô é um homem bom, trabalhador e honesto. Apesar de estar aposentado, ele não
sossega. Cuida da horta, das galinhas e adora ficar na sua oficina fazendo pequenos trabalhos,
entre eles, colheres de pau, feitos artesanalmente, a mão.
Meu avô teve quatro filhos: Neusa, Volnei, Lainor e Cleonice, que é minha mãe. Apesar das
dificuldades, meu avô e minha avó Catarina, souberam criar muito bem seus filhos.
Minha mãe Cleonice, como toda criança do interior, teve uma infância muito feliz. Porém, não
conseguiu estudar o quanto desejava e, aos 18 anos, começou a lecionar em uma escolinha
do interior, onde ficou cinco anos.
Em 21 de junho de 1986, casou-se na Igreja Matriz Santo Antônio com o policial militar Josemar
Centofante e, após um ano, o casal mudou-se para Getúlio Vargas. Minha mãe abandonou
então seu emprego e seus sonhos. Para ajudar meu pai, começou a fazer tricô para uma loja.
Eu já havia nascido (em 13 de dezembro de 1986) e, dois anos depois (28 de julho de 1988),
nasceu meu irmão Diego, e minha mãe ía levando sua vidinha, criando a nós dois com muito
carinho e dedicação.
Depois de quatro anos, retornou a Jacutinga porque não conseguia se acostumar distante de
sua família. Minha mãe batalhou muito por um emprego. Foi difícil, mas, no dia 28 de julho
deste ano, ela estará se formando professora na Universidade Regional Integrada de Erechim,
no curso de Geografia.
Ela leciona para uma turma de adultos analfabetos na Escola Érico Veríssimo, de Jacutinga e,
a partir de agosto, assim que concluir o curso, tem emprego garantido na prefeitura, como
professora, pois passou no concurso e poderá assumir seu lugar.
Minha mãe luta muito pelas coisas que quer, continua fazendo seu tricô e crochê, mas, agora,
somente para aproveitar o tempo vago.
Meu pai também melhorou muito em seu trabalho. Há um ano, ele passou num concurso e é
patrulheiro rodoviário estadual, trabalha em Coxilha, perto de Passo Fundo.
Tenho orgulho de minha família, pois ela é muito unida, e todos se ajudam, quando necessário.
Quero ter uma família igual e vou lutar para isso e quero também, como meu avô e meus pais,
ser uma batalhadora.
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No momento, estou cursando a 2.ª série do segundo grau em Jacutinga. Procuro estudar
bastante, pois quero prestar vestibular para medicina e me especializar em pediatria, afinal,
gosto muito de crianças. Nas horas vagas, faço bordados e artesanato em jornal e, às
segundas-feiras dou catequese para 10 catequizandos.
Estou namorando há quase um ano. Meu namorado, Joel Ciapparini, é um amor e está
cursando engenharia mecânica na Universidade de Passo Fundo.
Adoro cães e gatos, tenho uma cachorrinha e um gatinho persa, que são meus companheiros.
Adoro também computação e já fiz três cursos de informática, pois meu pai quer que a gente
se prepare. No mês de julho, o Diego e eu vamos ganhar um computador para poder praticar
aquilo que aprendemos. Meus pais se preocupam muito conosco e querem que estejamos bem
preparados para o futuro.
Sou apaixonada pelas tradições gaúchas. Há dois anos danço na invernada artística do CTG
Rincão Amigo. Hoje, invernada adulta.
Na noite de 5 de maio, em um jantar dançante do CTG, fui eleita rainha da 3.ª Expocija, que é
uma feira com exposição da indústria, comércio e agropecuária do município, sendo a segunda
maior feira da região. Neste ano, ela aconteceu entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Foi lindo!
Trabalhados muito, mas valeu à pena. As duas princesas e eu, receberemos uma homenagem
de honra na Câmara de Vereadores pelo trabalho que realizamos.
Para mim, foi um passo muito grande. Depois de minha festa de 15 anos, foi a melhor coisa
que me aconteceu.

Roberta Centofante

Mateus De Maman, filho dos imigrantes
Lavaleses Antônio e Ângela Dall’Acqua,
bisavô de Roberta Centofante.
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Tradições que já Foram
Como faziam a LIXÍVIA
Como faziam as donas de casa de antigamente para lavar as roupas da família sem os
confortos de que dispomos hoje: abundância de água, lavadora, secadora, sabões especiais,
etc. Como faziam?
Lembro que Itália Dall’Acqua astolfi, nossa mãe, contou que, na casa de seus pais, uma das
etapas da lavagem da roupa, especialmente a branca, era a lixívia, um processo que deixava
a roupa limpa, com cheiro de limpa, para não dizer perfumada, e macia.
Em que consistia a lixívia ou lesiva no dialeto de La Valle, terra dos Dall’Acqua, ou líssia, como
se dizia em nossa casa?
Lavavam as peças de roupa, tirando-lhe toda a sujidade. Depois estendiam peça por peça em
um recipiente, onde devia ficar de molho. Para essa finalidade, Ângelo Dall’Acqua tinha feito
uma caixa retangular, dentro das devidas proporções. Sobre a roupa arrumada dentro do
recipiente, estendiam um pano grande, podia ser um lençol velho, que devia servir de filtro.
Sobre esse pano era despejada a lixívia. No dia seguinte enxaguava-se a roupa, que além de
limpa, ficava macia e com um perfume agradável, conforme a madeira de que provinha a cinza
usada.
Como era produzida a lixívia? Normalmente, em uma lata grande, ferviam água com cinza até
ficar no ponto certo para o uso. Vertiam o concentrado sobre o pano que servia de filtro, ficando
a roupa nesse molho durante a noite. No dia seguinte bastava enxaguá-la em água limpa.
A cinza devia ser pura e limpa, proveniente da queima de lenha de boa qualidade, para deixar
a roupa bem branquinha e com um aroma agradável.
No Risveglio, boletim informativo da paróquia de La Valle (Belluno), encontramos a mesma
descrição desse procedimento. Lá, as mulheres punham a roupa de molho numa tina redonda
– o mastèl -, que era carregado por duas pessoas, através de um bastão passsado pelos
buracos das duas aduelas mais altas, facilitando, assim, o transporte. O ponto de cozimento
da lixívia era determinado pela experiência das mulheres mais velhas que passavam o
conhecimento às jovens. Provavam com os lábios uma amostrinha, se la bechea, isto é, se se
ardia, estava pronta para o uso. Lembra o autor do artigo que o mastèl, antes da chegada do
progresso servia para os banhos esporádicos, especialmente das crianças, tomados sempre
com prazer e verdadeira alegria.
Hoje, nem cá e nem lá se faz uso do recurso da lixívia e nem dos banhos nas tinas. Se não
temos tempo ou não queremos nos cansar lavando roupas na máquina, podemos mandá-las à
lavanderia e até recebê-las à porta, em poucas horas após a entrega, limpas, fofinhas e
perfumadas de lavanda ou qualquer outra essência floral. Basta pagar!
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Em uma próxima edição de nossa revista, contaremos como era feita a lavagem da roupa pelas
mulheres de La Valle e comparar os procedimentos com os de nossas vovós, especialmente
as da zona rural.

Maria Astolfi
Gramado, 2002

Flor
Martina Marafon

Como ser tão bonita?
Sozinha e distante, invejada, cor-de-rosa,
Tão sedosa e independente, e sempre rodeada de
graciosos Beija-flores!
Harmoniosa, perfumada e tão pequena.
Como ser assim?

Martina C. Marafon

O Amor sob a ótica Infantil
Profissionais da Educação fizeram uma pesquisa com um grupo de crianças entre 4 e 8 anos.
Vale à pena ver algumas definições.
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1) Quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos
do pé. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ela tem artrite. (Rebecca,
8 anos).
2) Amor é quando uma menina coloca perfume e o menino coloca loção pós-barba, aí eles
saem juntos e se cheiram. (Karl, 5 anos).
3) Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. (Billy, 4 anos).
4) Amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas, sem esperar que a
outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. (Chrissy, 6 anos).
5) Amor é quando minha mãe faz café para o meu pai e toma um gole antes para Ter certeza
que está do gosto dele. (Danny, 6 anos).
6) Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo de que você não
gosta. (Nikka, 6 anos).
7) Há dois tipos de amor, o nosso amor e o amor de Deus, mas o amor de Deus junta os dois.
(Jenny, 4 anos).
8) Amor é quando mamãe vê papai suado e mal-cheiroso e ainda fala que ele é mais bonito
que o Robert Redford. (Chris, 8 anos).
9) Durante minha apresentação de piano, eu vi meu pai na platéia, me acenando e sorrindo,
era a única pessoa fazendo isso e eu já não sentia medo. (Cindy, 8 anos).
10) Amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestindo e aí ele a veste
todos o dia. (Noelle, 7 anos).
11) Quando você ama alguém seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você.
(Karen, 7 anos).
12) Amor é quando seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois que você deixa ele sozinho o
dia inteiro. (Mary Ann, 4 anos).
13) Eu sei que minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas
e tem que sair para comprar outras. Lauren, 4 anos).
14) Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos mesmo se
conhecendo há muito tempo. (Tommy, 6 anos).
15) Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem do Crucifixo, mas ele
não disse isso, isso é amor. ( Max, 5 anos).

Fonte: Jornal De Fatto, nº 26, publicado pela Echo Editora Gráfica Ltda.
Novo Hamburgo, RS – Balneário Camboriú, SC
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Verdades das Crianças
Ricardo Astolfi, aos 6 anos, a caminho do sítio Fiorese, em Gramado, para uma pescaria, diz:
Tia Maria, posso fazer uma pergunta?
Fala, Ricardo ...
Tia Maria, tu é a aquela mesma Maria Santíssima do céu que teve o Menino Jesus?
Samuel (3 anos), filho de Graziela e neto de Renato e Zilá Astolfi, aprendia com a mãe as
orações. Graziela pediu-lhe então que tentasse rezar sozinho a oração ao anjo da guarda.
Samuel começou assim: - Santo anjo governador...
Graziela disse ao Samuel que lastimava estar ele crescendo tão depressa, porque logo ele
arrumaria uma namorada e ela ficaria sem o seu nenê. Samuel prontamente disse: - Mamãe,
eu não quero outra mulher!
Samuel dava assistência ao avô Renato, que fazia o costumeiro churrasco dos domingos. De
repente, o avô deixou cair um espeto e um prato dentro da churrasqueira. Samuel, vendo
aquilo, saiu correndo para ajudar e reclamou: - Porque tu não me pediu ajuda?

A tia Laura ligou para o Samuel.
Oi, Samuel...
Oi tia Laura.
Tu estás bem?
Tô sim.
O que tu estás fazendo?
Falando contigo, ora!
Renata (4 a 5 anos), filha de Márcia Krug e Renato Astolfi Jr., perguntou ao avô Renato:
Vô, tu trabalhas?
Trabalho, sim, diz o avô.
O que tu fazes?
Vou aos bancos, cobro contas, vou ao escritório do contador...
Isso não é trabalho! Já vi que tu é um homem de rua!
Ainda a Renata:
Vô, o que aconteceu com tua perna?
Foi um acidente de trânsito.
Ah! Bem que eu sabia que tu não sabia dirigir
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NASCERAM
Augusto Astolfi Basile, filho de Karina Astolfi e Paulo Basile, em São Leopoldo, RS, em 6 de
fevereiro de 2002, batizado no dia 27 de abril, neto de Bruno Astolfi e Eda Lazzaroto.
Enrico Astolfi Pedro, filho de Alexandre Astolfi Pedro e Valéria Wakin, no Rio de Janeiro, em
4 de abril de 2002, neto de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro.

CASARAM
Karen Dall’Acqua, filha de Zelcy Dall’Acqua e Ione Pizzamiglio, com Diogo Vargas, filho de
Heraldo Rroberto Vargas e Ivany Borges. Em 13 de julho de 2002 na Igreja Mãe dos Homens
em Cuiabá, Mato Grosso.
Ronaldo Dall’Acqua Brandalise, filho de Roni Brandalise e Noeselva Dall’Acqua, com Isonéia
Granja, filha de Darcy B. e Dirce B.Granja, na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes em Vista
Alegre, Estação, RS, em 28 de setembro de 2002.

FALECERAM
Alice Gasperin, em 26 de fevereiro de 2002, em Caxias do Sul, RS. Era filha de Ana Dall’Acqua
e Giovanni Gasperin, nascida na Linha Sertorina, Bento Gonçalves em 25 de maio de 1906.
Anésio Dall’Acqua, em 22 de abril de 2002 em São Luís, Missões, RS, filho de Antônio
Dall’Acqua e Maria Facchinello, nascido no município de Encantado. Deixou os filhos Pedro e
Sandra.
Clemente Dall’Acqua, no dia 14 de abril de 2002, em São Luís, Missões, RS. Era filho de
Antônio Dall’Acqua e Maria Fachinello. Nasceu no, município de Encantado em 1915, era
casado com Isabel .... Deixou os filhos: Ana Maria, Áurea, Teresinha, Oclécio, Itamar e mais de
uma dezena de netos.
Mário Astolfi, no dia 12 de maio, em Porto Alegre. Nascido na Linha Colombo, Guaporé em
12 de julho de 1920, era filho de José Astolfi e Itália e Itália Dall’Acqua e viúvo de Élide Bonetti.
Deixou três filhos: Tirso, Lígia e Tarso e os netos Aline, Emmanuel, Rafael e Gabriela.
Neiva Cenci Grass, no dia 7 de junho de 2002, em Esteio, RS. Nascida em Pulador, Guaporé,
era filha de Leonora Astolfi e Henrique Cenci. Deixou dois filhos: Antônio, Miriam e, seis netos.
Ermida Gusatti Scorsato, em 3 de julho de 2002 em Rondinha, RS. Era filha de Teresinha
Astolfi, contava 70 anos.
Plínio Dall’Acqua, 10.º filho dos imigrantes Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto. Nascido
em 6 de agosto de1909, faleceu e Curitiba em 14.8.2002. Deixou nove filhos e muitos netos.
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Pedro Gheller, em 18 de agosto em Santo Ângelo, nascido em 1932, casado com Ana
Dall’Acqua. Deixou seis filhos.

FORMATURAS
Francine Sbroglio, em Direito, pela Unisinos, São Leopoldo É filha de Artur Sbroglio e Vera
Coutinho, residentes em Dois Irmãos, RS.

OUTRAS
Primeira comunhão de Letícia Roos Sebben, filha de Adriana Roos e Rodolfo Sebben, em
Guaporé, dia 20 de outubro, 2002.
Primeira comunhão de Ricardo Astolfi, filho de Alexandre e Maribel Pohren, em Novo
Hamburgo, dia 1º de dezembro de 2002.
Crisma de Marcelo Astolfi, filho de Alexandre e Maribel Pohren, em Novo Hamburgo, dia 21
de dezembro de 2002.

FIM
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