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Nesta edição de nossa revista, trazemos na capa a
imagem da localidade de La Valle Agordina na
província de Belluno, terra natal de Giuseppe e Luigi
Dall´Acqua, chegados a colônia Dona Isabel (Bento
Gonçalves) em 1878.
Neste ano em que comemoramos os 140 anos da chegada
dos Dall´Acqua ao Brasil, relembramos com orgulho
nossas origens.

Alexandre J. Astolfi
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EDITORIAL
Há

140 anos os Dall’Acqua começavam um novo
viver em terras gaúchas. Sua história gerou a história
de inúmeros descendentes, ou seja, a nossa história.
Os Apontamentos de Viagem de Giuseppe Dall’Acqua
formam o elo que nos liga ao passado histórico mais
remoto desses nonnos e à história de seu paese natio. E
os registros familiares de seu filho Ângelo no decorrer
de muitos dias e anos nos envolvem na mágica de
trazer para o tempo presente, fatos e gentes que
participaram do desenvolvimento de Rio Grande do Sul
na primeira metade do século XX. É isso que esta
publicação familiar apresenta nas primeiras páginas,
as anotações diárias do período compreendido entre o
mês de outubro a dezembro de 1938 e de janeiro a
agosto de 1939. Mesmo que o período não tenha sido
marcado por fatos de relevância maior, Ângelo
registrou o dia a dia com suas mesmices como se cada
dia fosse um marco importante de sua vida. O filho
Onésimo que tantas vezes é nomeado nos registros do
pai, compra as alianças de noivado e casa-se dois anos
depois. Seus descendentes trazem-no à nossa revista,
contando sua história e da família que fundou. Gema
Dall’Acqua, neta de Ângelo, conta sua vida nas
páginas Uma Mulher, vida sofrida como a de tantas
mulheres da imigração italiana. O conteúdo da revista
é a expressão Dall’Acqua: nossa história familiar feita
da história de cada um, vinculada à história de muitos
lugares, com o entrelaçamento de muitas vidas que já
partiram, com outras que anunciam um novo
despertar.
Nada mais justo que prestemos aos nossos
antepassados um tributo de honra e nosso
reconhecimento à sua memória através dessa revista
que lhe dedicamos.
Boa leitura.

Conheça nossa
página WEB

www.astolfi.com.br
Nós existimos graças ao
respeito pelo passado!
E todos nós, descendentes
Astolfi
e
Dall´Acqua,
podemos nos orgulhar de
nosso passado e daqueles
que
nos
antecederam.
Esta
home-page
busca
compilar nossas histórias
em um só lugar, e tornálas acessíveis a todos,
inclusive com fotos e
imagens ilustrando cada
momento.

Maria Astolfi
Gramado - RS
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REGISTROS DE FAMÍLIA
DE ÂNGELO DALL’ ACQUA
Caderno n.º XXII - Com anotações iniciadas no dia 30 de setembro de 1938, que se estendem até o
dia 21 agosto de 1939.
Nesta edição, apresentamos o caderno de número 22 dos Registros de Família de
Ângelo Dall’Acqua – continuação do caderno 21, transcrito na 18.ª edição da nossa
revista, ano 2016. Nenhum fato relevante a destacar na vida da família no decurso de
quase um ano de registros. Dall’Acqua completa a construção do prédio do grupo
escolar de Casca e projeta o telhado da casa canônica – obra empreitada pelo filho
Plínio – e trabalha na sua execução com o filho Onésimo e o marceneiro Avelino
Mantovani.
No dia-a-dia de fatos triviais, de compras, vendas, empréstimos, pequenas viagens e
encontros com amigos, copos de vinho e charutos, nosso Dall’Acqua completa 72 anos
de vida. A zelar pelo seu bem-estar de cada dia, desde as primeiras horas da manhã,
move-se a administradora da casa, nonna Marina, serena e amorosa, sempre pronta a
correr em qualquer direção para levar sua ajuda a qualquer membro de sua amada
prole sempre que um problema de saúde se apresenta.
Por fim, a atividade polivalente de Onésimo (26 anos), em todas as frentes de trabalho
que necessitassem de presença masculina, e da filha Clélia (17 anos), nos encargos da
casa e pequenas atividades externas. Únicos filhos na convivência com os pais, dos 15
havidos pelo casal.
Boa leitura é o que lhe desejamos.

Setembro – 1938
30 – De transporte........................................................................................................................ 5.845,080 réis
– Hoje, entreguei a Pacífico Parisi o restante que devia ao seu cunhado Cesare Rossetto, de Passo
Fundo, pela compra que fiz do mesmo Rossetto de 20 rolos de fio de arame farpado ao preço de
31.000 réis ao rolo, inclusive o frete. Total: ................................................................................. 620.000 réis
Completei o pagamento em ........................................................................................................ 120.000 réis
– Paguei a Romano Zanchet por um metro de pano para bordado, que comprou a Filha Clélia,
para a escola ................................................................................................................................
7.500 réis
– Por outra pequena despesa .......................................................................................................
500 réis
– Em Casca, por pequenas despesas ............................................................................................
1.400 réis
– Por uma garrafa de vinho no A. Brombatti ...............................................................................
600 réis

Outubro – 1938
1.º – Eu e a esposa Marina embarcamos às 15h no ônibus do Correio, conduzido por Abele Bresolin1, e
chegamos na Linha 10.ª, no genro Fontana, em visita a Albertina, que havia saído da nossa casa não
1

Abele Bresolin, filho de agricultores, nascido em 1909 em Guaporé, implantou o transporte intermunicipal em Guaporé. Em 1929,
adaptou um veículo importado e criou o primeiro ônibus intermunicipal, possibilitando, para muita gente, o deslocamento de uma
cidade para outra. O ônibus fazia a linha entre Guaporé e Passo Fundo, unindo essas cidades a outras localidades do percurso que
perfazia pouco mais de 100 quilômetros. Em 1939, criou a empresa denominada Flecha de Ouro, que fazia a linha Guaporé-Porto Alegre
e vice-versa. Em dias de chuva não ocorria viagem. Em Guaporé não havia rodoviária, apenas um pequeno escritório que agendava as
passagens. O ônibus apanhava os passageiros em suas próprias residências. Abele fazia também o serviço do Correio, transportando as
correspondências para as localidades compreendidas nos percursos que fazia. (Jornal O Nacional, Passo Fundo, 14 e 15 de agosto de
1999.) Dall’Acqua refere-se, às vezes, a esse ônibus como “o carro do correio.
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completamente curada da gripe que a acometera antes de seu casamento. Para nosso consolo, a encontramos
em pé e quase completamente curada. Paguei de condução para cada um 5.000 réis ............
10.000 réis
– De vinho durante a viagem .......................................................................................................
400 réis
– Por doces ..................................................................................................................................
500 réis
2 – Domingo. Com o genro Ermindo, fui ao povoado da Onze22, visto que era a festa solene do
lugar. Fui à missa e depois paguei dois cafés com doces ............................................................
– À tarde, às 13h, estávamos de retorno à Décima.
– De jogo, à noite, paguei por vinho ............................................................................................
- Foi uma boa diversão na venda do genro, com o canto alegre até tarde da noite.
3 – Outro dia de festa na Onze. Às 15h visitei Maurília Fontana, mãe do genro Ermindo;
– Às 16h, na venda do Zanella, com os amigos, paguei duas garrafas de vinho ..........................

1.000 réis
2.200 réis

1.400 réis

4 – Terça-feira. De manhã, às 5h30min, veio nos buscar o caminhão do Mazzolini, conforme combinado.
Depois das despedidas, partimos para casa, aonde chegamos
– De transporte ............................................................................................................................ 5. 993,580 réis
– às 8h30min. De condução, pelos dois, paguei ..........................................................................
15.000 réis
– Comprei do genro Ermindo 1k de café, que paguei .................................................................
3.000 réis
– um maço de cigarros .................................................................................................................
1.000réis
– Em 10 de setembro, o filho Onésimo adiantou ao polaco Francesco Dukcevicz 20.000 réis,
por 110 palanques de canjerana, à razão de 400 réis cada um, e, em 2 de outubro, pagou o
restante, 24.00 réis , num total de ...............................................................................................
44.000 réis
7 – Entreguei à esposa, para pequenas despesas ........................................................................
24.000 réis
– Restituí a D. Taffarel os 20.000 réis que o filho Onésimo recebeu emprestados no dia 2 de
outubro corrente e entregues a Francesco Dukchevicz.
– Paguei a Pietro Maccarini, por reparos em uma calça de lã ......................................................
2.000 réis
– por quatro cortes de barba a 66 réis cada um ...........................................................................
2.400 réis
– Almoço no hotel Tecchio e vinho ..............................................................................................
2.700 réis
– Mais vinho no Taffarel .............................................................................................................
200 réis
– De transporte ............................................................................................................................. 6.084,080 réis
– Forragem para o cavalo na estrebaria do Taffarel e vinho ........................................................
1.700 réis
– Um n.º do Correio do Povo ........................................................................................................
400 réis
– No Zonatto ................................................................................................................................
400 réis
– Hoje, restituí ao filho Plínio 100.000 réis que eu havia recebido de empréstimo em 28 do mês passado.
8 – Hoje, adiantei a Sílvio Ferrarese, pelo frete de 117 palanques que buscou na Linha 22 no
Romano Guscheviz nos dias 28 e 29 de setembro. Resta a pagar nesta data 10.000 réis ............

50.000 réis

9 – Domingo. Paguei a José Pelizzon, por carne de boi, comprada em duas vezes ......................
40.000 réis
– Paguei também a Vitório Canton, por conserto de calçados, adiantados ..................................
20.000 réis
Restando ainda [a pagar] 5.000 réis.
– Por selos, no correio ..................................................................................................................
1.200 réis
– De transporte ............................................................................................................................. 6.209,880 réis
11 – Terça-feira. Hoje, o filho Alcides trouxe-nos o seu filhinho Angelim para ficar algum tempo conosco.
(7) – Na coleta em favor da família do bravo Capitão Viola3, que pereceu no desastre aviatório de Natal, em ...
do mês de ... 193 ... [em branco, o dia, mês e ano] ...........................................................
10.000 réis

2

Povoado da Onze, Linha Onze ou Undécima. Dall’Acqua usa as várias denominações. Em 1911, a localidade foi elevada a distrito,
recebendo o nome o nome de Serafina Côrrea em homenagem à esposa do primeiro Intendente de Guaporé, Vespasiano Corrêa,
sendo então Intendente o engenheiro Lucano Conedera; porém, por muito tempo prevaleceram as anteriores denominações
populares em detrimento do nome oficial. (arquivo histórico municipal de Guaporé)
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15 – Terça-feira. Completei o pagamento do restante que devíamos a Sílvio Ferrarese pelo frete
dos palanques da Linha 22 até em casa ; vide dia 8 do corrente ................................................... 10.000 réis
– Pequenas despesas: selos, vinho, jornal, etc.etc. ......................................................................
3.200 réis
– À filha Clélia, para o Grupo Escolar ............................................................................................
1.000 réis
22 – Paguei à Casa Comercial de Hugo Busato, por meio saco de batatas inglesas ........................ 11.000 réis
– Por selos, no Correio ................................................................................................................... 1.600 réis
– Pequenas despesas ..................................................................................................................... 1.400 réis
– Por um lenço de bolso, comprado na casa de comércio de Romano Zanchet ............................. 1.400 réis
– Adiantados ao peão Adão Martins .............................................................................................. 3.000 réis
– De transporte ............................................................................................................................ 6.252,480 réis
– Comprei (a crédito), de Severino Pandolfo, 12 tábuas de pinho, de 4.50m de comprimento, ao
preço de 38.000 réis à dúzia comercial4, que seria 31.086 réis
24 – Nesta data, o filho Ovídio começou a trabalhar como ferreiro no Ângelo Bertolo, de Casca.
26 – Tendo recebido comunicação por telefone, por meio do Sr. Mantovani E. de Casca, que a minha cunhada
Maria, esposa do cunhado Augusto Piaia, da Linha José Bonifácio (15ª), eu e minha esposa Marina partimos às
15h e chegamos na casa do Piaia às 17h, onde encontramos a cunhada Maria gravemente enferma de
pneumonia.
27 – Quinta-feira. Deixei a esposa [na casa] do cunhado, para dar assistência à doente e retornei a casa, aonde
cheguei às 14h45min, empregando, nos 12 km de caminho, 1h45min em viagem a cavalo.
28 – O filho Onésimo comprou a crédito, no Severo Pandolfo, uma arroba de erva-mate ............ de 7.000 réis
31 – Vendemos o boi Bonito a Fioravante Bonamigo por 240.000 réis; entregou-nos, no ato, 200.000 réis;
5kg de carne, comprada de Fioravante Bonamigo, a 1.400 réis o quilo ............................................. 7.000 réis

Novembro - 1938
1.° – Paguei a Albino Busato a importância que ele pagou, a meu pedido, ontem, pelo meu registro
para a venda de animais, a caderneta e o carnê na Coletoria Estadual de Guaporé e pelo registro de
cinco animais bovinos e 10 suínos. .................................................................................................. 25.000 réis
– Paguei a Mattiello
....................................................................................................................
2.000 réis
2 – O filho Onésimo pagou ao polaco do João Corso e Afonso Deitos, por ... [em branco] ............. 30.000 réis
– Paguei também a Menoncin pela doma de dois burros, o trato de milho e a forragem .............. 30.000 réis
– Dia de finados. Assisti à Sta. Missa e à procissão ao cemitério.
– De transporte ......................................................................................................................
6.252, 480 réis
– Uma garrafa de vinho e mais 400 réis que tomei ontem ......................................................
1.000 réis
– Sabendo, pelo filho Onésimo, mandado por mim à Linha 15 para saber notícias da cunhada Maria, esposa de
Augusto Piaia, o qual, de retorno, disse que sua tia se encontrava no fim da vida, eu e minha esposa Marina
partimos às 15h30min, a cavalo, e chegamos à Linha 15.ª, no cunhado Piaia, às 17h30min, onde encontramos
a cunhada em grave estado.
– Hoje, o filho Onésimo pagou a Severo Pandolfo a dúzia de tábuas de pinho de 4m50m
3

Dall’Acqua usou tinta vermelha para destacar a importância da anotação. Não conseguimos informações sobre o Cap.
Viola nem sobre o acidente que o vitimou.
4

A dúzia comercial padrão supõe tábuas de 5m.40cm de comprimento por30cm de largura e 2,5cm de espessura
(informação de Anoar Dall’Acqua D’Alberto, proprietário da Madeireira Made Serra em Gramado, RS).
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de comprimento, à razão de 1.272, 000 réis o metro, o total .............................................
– O mesmo Onésimo pagou ainda ao Sr. Severo Pandolfo por uma arroba de erva-mate,
comprada no dia 28 do mês de outubro passado .................................................................
– Em casa do cunhado Piaia, fui dormir às 20 horas.

32.896, 000 réis
7.000 réis

3 – Levantei às 6h e perguntei como havia passado a noite a cunhada Maria. Responderam-me que havia
dormido quase toda a noite. Isso é um bom sinal.
Depois do café, disse à minha esposa que permanecesse junto à sua irmã a fim de prestar-lhe o auxílio que
pudesse. Selei o cavalo e, com os melhores votos, feitos ao cunhado e família, parti para casa, aonde cheguei
às 10h e 30 minutos.
5 – por meio do filho Onésimo, mandei pagar a moagem de ... [em branco] réis por saco, dinheiro
que deve ir para o moleiro Guerino Busato ................................................................................... 16.000 réis
– comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet dois vidrinhos de graxa para calçados a
1.600 réis ......................................................................................................................................
3.200 réis
– Por um pacote de fósforos .....................................................................................................
2.000 réis
– mais vinho ................................................................................................................................
400 réis
8 – Hoje, enviei a Agenzia Figurini, de Antônio Annunciato, o nome da filha Anita, a fim de receber
três números de figurinos, isto é, Welson Catalogue, com 400 modelos para senhoras, senhoritas
e crianças .......................................................................................................................................... 7.000 réis
– Per La Belle Parisienne...................................................................................................................
6.000 réis
– Ricamo ........................................................................................................................................
5.000 réis
– Pelo registro postal ....................................................................................................................
2.200 réis
– De transporte ......................................................................................................................... 6.422,176 réis
– Selo para a carta a Antônio Annunciato, de São Paulo ...............................................................
400 réis
– Feita a barba no P. Maccarini ......................................................................................................
600 réis
– Um n.º do Correio do Povo ........................................................................................................
400 réis
– Pequenas despesas .....................................................................................................................
700 réis
– Vinho ............................................................................................................................................
400 réis
– Uma caneta-tinteiro e uma lapiseira, no Bonamigo; por ambos os objetos .................................
6.000 réis
– Fósforos, no Hugo A. Busato .........................................................................................................
2.000 réis
9 – Hoje, Virgínio Mazzolini trouxe-nos uma máquina para plantar milho, que nos enviou o amigo e sobrinho
Antônio Caron, da Linha Colombo, como lembrança e presente. Muitos agradecimentos!
10 – Dei à filha Clélia a mensalidade do Grupo Escolar ...................................................................

1.000 réis

11 – Para o mesmo fim entreguei à neta Elsa, filha de José Astolfi, da Linha Colombo ..................... 1.000 réis
12 – A filha Clélia pagou a André Quarenghi, pelo seu trabalho ........................................................

1.600 réis

13 – Entreguei ao filho Onésimo
................................................................................................... 1.000 réis
– Ao peão Adão Martins ...................................................................................................................
400 réis
– Ao mesmo, por conta de um par de botas ................................................................................... 10.000 réis
– Esta noite, veio visitar-nos, da Linha 10ª, a filha Albertina e seu marido Ermindo Fontana.
– De transporte ......................................................................................................................
6.447, 676 réis
19 – Sábado. Esta manhã, às 6h10min, a filha Albertina, acompanhada de seu Marido Ermindo, e a nossa filha
Anita embarcaram no ônibus da linha Guaporé-Casca e vice-versa, em direção à Linha Décima.
– Às 8h, a cavalo, parti para Vila Maria, para assistir à festa em honra a Nossa Senhora da Saúde.
Em Casca, fiz cortar o cabelo e a barba pelo barbeiro Pietro Maccarini ......................................
1.800 réis
– No caminho, parei no amigo Giovanni Casali por cerca de de30min, por causa do vento e da chuva. Cheguei a
Vila Maria às 16 horas. Hospedei-me em casa do filho Alcides.
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– Despesas, entre o dia da partida e dois dias em Vila Maria, dias 19, 20,21 e 22 .......................... 10.200 réis
– Em benefício da igreja em construção ..........................................................................................
5.000 réis
17 – Acompanhado pelo Sr. Fioravante Bonamigo, fabriqueiro da paróquia, veio benzer a casa, a propriedade e
os animais (animais domésticos) o Rvmo. Padre ... [em branco], de Guaporé e, ao mesmo tempo, fazer a coleta
em dinheiro em favor da construção do seminário de Guaporé, para a qual subscrevi minha oferta 10.000 réis
(pagos no dia 26 do corrente a Severino Bonamigo.)
20 – Domingo. O filho Onésimo fez hoje a troca do cavalo baio por outro cavalo, zaino-estrelo, com o
indivíduo brasileiro de nome Idolino Moreira, residente na Linha Seca, de Passo Fundo (município), o qual
acertou, como contrapeso no contrato, carpir o terreno de uma quarta de milho plantado.
23 – Hoje, às 16h, Idolino Moreira terminou o contrato de limpar o terreno de uma quarta de milho (semente),
de 6.050m², ou seja, de 110mx55m, conforme o contrato que fez com o filho Onésimo da troca do nosso
cavalo baio pelo seu, zaino, com a marca na face esquerda em forma de 36 e as duas patas posteriores brancas
e uma manchinha branca na fronte.
24 – Quarta-feira. Hoje tomei emprestados da esposa de Domingo Taffarel, pelo tempo de no máximo 15
dias, 20.000 réis.
Comprei no Romano Zanchet dois cadernos xadrez ..........................................................................
500 réis
26 – Encarreguei a filha Clélia de entregar a Fioravante Bonamigo os 10.000 réis que havia prometido ao Padre
.... [em branco], de Guaporé, em benefício do seminário em construção. O dinheiro foi entregue a Severino
Bonamigo por não se encontrar em casa Fioravante.
28 – Hoje fui a cavalo à Linha Silva Jardim, para assistir, conforme prévio convite, à Assembleia ordinária
(digo, extraordinária) da Cooperativa vitivinícola Silva Jardim Ltda. Trato do cavalo .......................
500 réis
– Meu almoço ................................................................................................................................. 1.500 réis
– Extraordinário ..................................................................................................................................
900 réis
20 – Nesta data, estávamos em débito em relação ao filho Plínio, da importância de 50.000 réis, preço de um
relógio que ele vendeu ao nosso peão Hermínio Andretta, que tínhamos naquele tempo, importância que nos
comprometemos de pagar ao Andretta e que pagamos no dia 29 de setembro. Em troca dos 50.000 réis, o
filho Plínio se propôs cortar as quartas de trigo quando maduro, amarrá-lo e recolhê-lo e, por fim, assumir as
despesas da trilhadura. Em tudo, importa Reis ...
– O filho Onésimo foi buscar o burrinho de pelo zaino e com marca, na invernada da viúva Genoveva
Maccarini, e entregou-o ao domador Bento Martins, que se comprometeu de domá-lo pela importância de
50.000 réis.

Dezembro - 1938
2 – Paga a mensalidade da filha Clélia, como aluna do Grupo Escolar de Casca .............................. 1.000 réis
6 – Terça-feira. Hoje, a nora Sibila, de retorna da Undécima, comunicou-nos que a filha Albertina está doente e
internada no hospital Santa Teresinha daquela Localidade, que está com pneumonia e está internada desde o
dia ... [em branco] e que essa filha teria grande prazer de ter junto a si sua mãe; em vista disso, sua mãe
partirá amanhã cedo para a Undécima, para assistir a filha Albertina.
– De transporte ........................................................................................................................ 6.529,576 réis
7 – A esposa Marina, às 6h10min, embarcou no ônibus Guaporé-Casca e vice-versa para a Undécima para ver
como está e para assistir a filha Albertina.
– Essa manhã, fui a Casca e tomei emprestados do amigo Hilário Trombetta, pelo tempo máximo de 15 dias
desta data, 20.000 réis.
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– Restituí a Domingo Taffarel os 20.000 réis que me emprestou sua esposa pelo tempo de 15 dias, no dia 24 de
novembro p.p.
13 – Terça-feira. Esta tarde, às 4h30min, fui a Casca, convidado a assistir à sessão de prepiazione5 dos cerca de
160 alunos e alunas do Grupo Escolar; presentes a comissão do prédio do Grupo Escolar em construção,
muitos pais dos alunos, curiosos e autoridades civis e eclesiásticas.
15 – O filho Onésimo tomou emprestados de seu cunhado Vitório Tessari 20.000 réis, que adiantou,
por conta da doma, ao filho do domador Bento Martins ............................................................
20.000 réis
17 – Compramos de Fioravante Bonamigo , esta manhã, 3Kg de carne de boi a 1.400 réis o quilo .... 4.200 réis
– De transporte ............................................................................................................................ 6.553,776 réis
18 – Domingo. Veio hoje visitar-me o amigo Fioravante De Marchi, que, pelas vezes que por ele escrevi ao
Senhor Cônsul, etc., me deu de presente 20.000 réis,que aceitei.
– Hoje de manhã, conforme acordo, o peão Adão Martins deixou nossa casa, completamente satisfeito, tendo
recebido o seu pagamento pelo trabalho feito, o qual recebeu também um par de botas novo que lhe fez o
sapateiro V. Canton, de Casca, pelo preço de 50.000 réis.
– Mandei o filho Onésimo ao compadre Ulisse Toazza tomar emprestados, por 15 dias, 50.000 réis, que o
mesmo emprestou imediatamente.
– Esta manhã, em meu nome, o filho Onésimo pagou a seguinte conta ao sapateiro Vitório Canton:
por um par de botas feito para o peão adão Martins ..................................................................... 50.000 réis
por um débito que ficou de pagar no dia 9 de outubro do corrente ano ........................................ 5.000 réis
por outros composturas ................................................................................................................... 5.000 réis
20 – Hoje restituí a Hilário Trombetta os 20.000 réis que me havia emprestado por 15 dias em 7 do corrente.
23 – Sexta-feira. Os filhos Onésimo e Ovídio foram pescar no alto da Linha 23.
24 – Os filhos retornaram cedo com 2.500 kg de peixes.
– De transporte ........................................................................................................................

6.633,776 réis

26 – Segunda-feira. Esta tarde, às 20h, retornou da Linha Undécima a minha consorte Marina, aonde havia ido
a fim de assistir a filha Albertina, gravemente enferma de pneumonia e bronquite no hospital Santa Teresinha
da Undécima, no dia 7 do corrente, a qual filha ficou hospitalizada 18 dias, sendo que deu entrada no dia 30 de
novembro p.p. e saiu no dia17 do corrente. Não podendo mais permanecer no hospital por causa de sua
fraqueza, proveniente da doença e da deficiência de alimentos e desnutrição, no dia 17, a pedido de sua mãe,
o Dr. Fez observações, dizendo que não era ainda tempo de sair, porém, ante a insistência da mãe, deu-lhe
licença, remédios e instruções. Assim, saíram. Agora, com o novo tratamento e novo regime alimentar, já se
encontra em convalescença e franco restabelecimento e sua mãe, hoje, retornou a casa.
– O genro Ermindo Fontana me enviou, através de sua sogra, minha esposa, uma garrafa de cerveja marca
Condor, de Alfredo Chaves, em comemoração ao 1.º [dia] do ano de 1939.
28 – Hoje, a netinha Elsa, filha do genro José Astolfi, depois de, aproximadamente, um ano de permanência
junto a nós, partiu na companhia da sua tia Ester, a qual foi à Linha Décima, na sua irmã Albertina, por alguns
dias, ajudá-la nos serviços domésticos, achando-se a Albertina ainda muito débil, em convalescença, por causa
da doença que teve durante o corrente mês. Da Linha Décima, a Elsa, após alguns dias, prosseguirá para a
Linha Colombo, à casa de seus pais.
31 – Hoje, esperamos o [retorno] do filho Vitorino, de Curitiba; virá ou não virá? Eu tenho o pressentimento
que vem, e sua mãe, que não [vem]. Enquanto estávamos à mesa almoçando, para nossa alegria, chegou de
5

Não encontramos em nenhum dicionário, nem mesmo no Melzi, usado pelo próprio Dall’Acqua, o registro dessa palavra, cujo
significado desconhecemos, julgamos referir-se a solenidade de encerramento do ano escolar.
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Passo Fundo, no ônibus do Correio, alegre e com saúde, o filho Vitorino, que havia partido de Curitiba no [dia]
29 do corrente.
– Às 16h fui a Casca com o filho Plínio, que vinha de Mauá, onde trabalha de marceneiro; fui assistir às funções
religiosas na igreja, em agradecimento a Deus por haver-nos conservado mais um ano de vida, Passei a noite
na casa do filho Plínio.
18 – Nesta data foram restituídos ao genro Vitório Tessari 20.000 réis que havia recebido de empréstimo o
filho Onésimo há poucos dias. Pagos também 10.000 réis que eu lhe devia, perfazendo o total de 30.000 réis.
31 – Não bastasse a persistente seca, que prejudicou severamente as plantações, essa tarde, às 17h se
precipitou, por cerca de 15 minutos, uma queda de granizo seco, sem chuva e com o sol em sua plena força.
O granizo completou o que a seca não fez: a destruição de qualquer sinal de plantação. Em Casca, choveu por
cerca de 50 minutos, com um belo sol em plena luminosidade. Um caso estranho!
– Total ........................................................................................................................................ 6.663, 776 réis

Janeiro – 1939
1.º – Domingo. Assisti à santa Missa das 8 horas.
– Paguei a pequena conta que devia a Hilário Trombeta ............................................................
– Uma garrafa de vinho, no Taffarel ............................................................................................
– Por três cigarros ........................................................................................................................
– Pelo trato do cavalo na estrebaria do Taffarel .........................................................................
– Por uma cerveja ........................................................................................................................
– Extraordinários no Segundo Viccari ........................................................................................
– Recebi de Júlio Busato os dois livros que mandei encadernar na Livraria Progresso, de Passo
Fundo, por meio de Alberto Busato, daquela cidade. A encadernação custou 14.000 réis, mais
2.000 réis de frete .........................................................................................................................

1.000 réis
600 réis
200 réis
1.000 réis
2.000 réis
500 réis

16.000 réis

2 – A pedido do sobrinho Luís Dall’Acqua, o filho Onésimo foi, ao meio dia, ajudá-lo a matar oito
porcos; o mesmo fez a filha Anita.
– De transporte ............................................................................................................................
21.300 réis
– Compramos, do irmão Luís, 26 Kg de carne de porco.
3 – Quarta-feira. A filha Anita trabalhou no irmão Luigi, em função da matança dos porcos, meia diária.
4 – Outra meia- diária da filha Anita no meu irmão Luigi.
5 – O filho Onésimo pagou ao peão Idolino Moraes pelo trabalho na limpeza do milho, na roça ..... 5.000 réis
6 – Mandei restituir ao compadre Ulisse Toazza, por meio do filho Onésimo, 150.000 réis que me havia
emprestado em dezembro de 1938.
– Nesta data mandei pagar a Antônio Toazza uma camisa que comprei no 1.º do ano corrente .... 16.500 réis
– Mandei o filho Onésimo acertar as contas com Fioravante Bonamigo, assim:
Data 1.º -8-38, carne comprada: 1kg800gr .................................................................................
2.000 réis
“
6-8-38, “
“
6Kg a 1.400, réis ..................................................................
8.400 réis
“
24-8-38
“
“
3Kg100g a 1.400 réis ............................................................
4.340 réis
“
15-10-38 “
“
3kg a 1.400 réis ..................................................................
4.200 réis
“
31-10-38 “
“
5Kg100g a 1.400 réis ...........................................................
7.140 réis
“
17- -38 “
“
3kg100g a 1.500 réis .........................................................
4.650 réis
– De transporte ............................................................................................................................
73.530 réis
– Continuação das contas com Fioravane Bonamigo:
– Onésimo recebeu ........................................................................................................................ 10.000 réis
– Uma caneta-tinteiro e lapiseira ................................................................................................
6.000 réis
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– Outra despesa de Onésimo ........................................................................................................

7.000 réis

1.º – No primeiro dia do ano recebi de Júlio Busato, da Casca, dois livros, Dicionário de conhecimentos
úteis e a História de Guglielmo Marconi, que há tempo eu tinha entregue a Alberto Busato, de Passo
Fundo, para que os mandasse encadernar na Encadernadora Progresso, daquela cidade; o preço da
encadernação para os dois ..........................................................................................................
14.000 réis
Mais o frete dos dois livros (?) ...................................................................................................
2.000 réis
7 – Sábado. Hoje, os filhos Onésimo, Ovídio e Vitorino foram, às 11h, ajudar o Irmão Luigi a trilhar o trigo.
– Hoje, o subprefeito Aristide Bernardi entregou-me os três últimos pagamentos, no seguinte modo:
mês de outubro de 1938 .............................................................................................................. 96.000 réis
mês de novembro de 1938 ..........................................................................................................
96.000 réis
mês de dezembro de 1938 ..........................................................................................................
97.000 réis
– Dei ao subprefeito, pelo favor....................................................................................................
4.000 réis
– Por uma carta, no Correio .....................................................................................................
400 réis
- Paguei o débito que tinha com o Sr. Pedro Charnobai, por pequenas compras do filho Ovídio ... 5.000 réis
8 – Domingo. Para ajudar o Sr. Subprefeito em uma coleta que o mesmo conduz, a favor de um
monumento ao ex-Interventor de Porto Alegre Daltro Filho, falecido em 1938 ..........................
5.000 réis
– O peão Adão Martins tornou a trabalhar para nós, pela diária de 2.000 réis, mais as despesas de comida.
9 – Segunda-feira. Hoje veio a trilhadeira de Pietro Vedana & Cia e fez a trilhadora de trigo comum,
sacos ... 24¹/²
Trigo da prefeitura .......
4¹/²
Cevada ............................. 13
Aveia ............................
4 ¹/²
Trigo do filho Plínio
4¹/²
Tudo, a 1.200 o saco, importa no total, pago hoje, de ................................................................... 61.200 réis
– Entreguei à esposa ....................................................................................................................... 10.000 réis
11 – Ainda à esposa .......................................................................................................................
– Esta manhã, ao Vitorino ............................................................................................................

5.000 réis
5.000 réis

10 – Terça-feira. Hoje, eu, com dores no ventre durante todo dia.
– De transporte ............................................................................................................................ 208.530 réis
11 – Quarta-feira. Como o filho Vitorino manifestou a vontade de visitar os parentes na Linha Colombo, pensei
de acompanhá-lo e hoje, às 9h, partimos a cavalo naquela direção. Almoçamos na filha Inês, em Mauá6 e
fizemos tratar os cavalos na estrebaria do Hotel Zamprogna. Paguei .........................................
2.000 réis
– Às 14h, retomamos a viagem; curta parada na Undécima, tomei um copo de vinho e cigarros
4.000 réis
– Chegamos à Linha Xª, na filha Albertina, às 17h, pouco antes de desabar um temporal, acompanhado de
forte vento e chuva.
– Paguei de frete por 1/² saco de batatas ao motorista Benjamino Menegazzo, do ônibus de
Guaporé–Casca e vice-versa ........................................................................................................... 1.000 réis
12 – Quinta-feira. Às 7h30min, novamente em viagem. As patas do meu cavalo sofrem miseravelmente, ainda
que estejam ferradas as duas patas dianteiras e, como a estrada foi toda coberta por grande quantidade de
pedrinhas coloridas pelos trabalhadores do governo, vai-se aos poucos, devagar.
– Chegamos a cidade de Guaporé às 11h. Deixamos os cavalos na estrebaria do Hotel Bela Vista e se os fez
alimentar de alfafa em abundância, e nós fazemos um giro pela cidade. No café, fumei um cigarro e tomei um
copo de ótimo vinho, e o filho Vitorino, um sorvete. Por tudo paguei .......................................... 1.000 réis
6

Mauá ou Linha 15. Em 1944, por decreto estadual, passou a denominar-se Evangelista (Thomé, Dr. Lauro Nelson Fornari, A colôniade
Guaporé, passado e presente – Ed. Paulinas, Pa. 1967.)
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– Depois, fomos visitar o amigo Ticiano Bettanin, que estava ausente.
– Ao meio-dia, almoçamos no hotel (um almoço magríssimo, e o vinho péssimo). Paguei, entre
o trato dos animais e a nossa refeição ...........................................................................................
– Às 14h, de novo a cavalo em direção à Linha Colombo, aonde chegamos às 16h.
O meu cavalo não aguenta mais a dor nas patas posteriores.
– Apeamos na família da filha Itália, que nos acolheu festivamente, com alegria.
– Desencilhados os cavalos e soltos no potreiro, sentamos, bastante cansados.

8.000 réis

13 – Sexta-feira. [Nenhuma anotação].
14 – Sábado. Pensamos em partir para casa, mas meu cavalo está coxo das patas posteriores. Verei amanhã.
Enquanto isso, continuo as visitas aos parentes Antônio Caron, Caetano Toni, etc.
15 – Domingo. Hoje pensei que, se não posso partir a cavalo, vou deixá-lo e partirei sozinho, tomando o
ônibus do Correio na sua viagem de retorno de Muçum.
O cavalo continua manco, assim que encarreguei o filho Vitorino de permanecer mais um dia ou dois com os
parentes e, se o cavalo melhorar, ele o levará para casa.
Assim, às 16h, depois de me despedir dos parentes, aproveitei o ônibus do Correio e fui á vila de Guaporé sob
forte chuva.
– Pequenas despesas na Linha Colombo ......................................................................................... 1.700 réis
– Condução até a vila de Guaporé ................................................................................................... 2.000 réis
– Vinho e cigarros no Hotel Bela Vista .........................................................................................
400 réis
– Às 16h, partida de Guaporé no pequeno ônibus de Benjamim Menegazzo e chego á Linha X.ª às 17h20min.
Parada na filha Albertina.
– A viagem de Guaporé à Linha X.ª foi feita sob chuva.
– De condução ................................................................................................................................ 5.000 réis
16 – Segunda-feira. Às 10h30min, um forte temporal, com grandes descargas elétricas acompanhado de um
dilúvio. Fiquei até às 16h, mais ou menos, com o genro Ermindo e a filha Albertina e aproveitei o ônibus
Guaporé–Casca para retornar a casa. Em Vila Maria, pequena parada no Hotel Zamprogna. Me servi de um
doce e um copo de vinho, que paguei ...........................................................................................
400 réis
– Cheguei a casa às 19 horas.
– Despesa de condução da Linha X.ª até em casa .........................................................................
5.000 réis
– Para a filha Clélia ........................................................................................................................
1.200 réis
– Despesas extraordinárias .........................................................................................................
1.500 réis
18 – Quarta-feira. O filho Vitorino chegou da Linha Colombo hoje, às 15h, pois o cavalo que eu montei,
quando lá fomos em 11 e 12 do corrente, continuava coxo e precisou deixá-lo na Linha Colombo aos cuidados
dos filhos da Itália e do José.
20 – Sexta-feira. Ao meio-dia, o peão Adão Martins terminou o seu trabalho e se retirou satisfeito
do seu ganho, que foi em dinheiro ................................................................................................ 5.000 réis
e mais um par de perneiras em bom estado.
21 – Comprei de Enrico Caovilla, cooperativa São Luís, e paguei, um queijo .................................
de 2.300kg a 3.300 réis o quilo, mais um calendário-bloco .........................................................
– Barba feita no P. Maccarini ........................................................................................................
– Vinho, fósforos e cigarros ........................................................................................................

7.590 réis
2.000 réis
600 réis
1.400 réis

23 – Segunda feira. Hoje o nacional Bento Martins, domador, trouxe-nos as rédeas, isto é, freio e cabresto, de
couro cru, couro fornecido por nós, encomendadas pelo filho Onésimo, pelo preço de 10.000 réis.
pagos nesta data ........................................................................................................................
10.000 réis
– De transporte ......................................................................................................................... 2.647,20 réis
– Nesta data, entreguei à filha Clélia, para [pagar] um pequeno débito ....................................
1.800 réis
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– Entregamos ao carreteiro de Albino Busato, por ordem do mesmo, a cevada colhida na nossa colônia, 14
sacos de 51 quilos, compreendendo o saco, e mais 24 quilos, à razão de 16.000 réis o saco, descontando-se o
saco de sementes que se deve ao Sr. Albino Busato, restando-nos 13 sacos e 24 quilos, que equivalem ao total
de 215.680 réis, à razão de 320 réis o quilo.
– Mandei o filho Vitorino a Casca com ordem de pedir ao Sr. Albino Busato, por conta, 20.000 réis, que recebi.
– O Sr. Pietro Maccarini, entregou, hoje, ao filho Vitorino, dois trajes novos de brim, que lhe confeccionou ao
preço de 40.000 réis pelos dois.
– Hoje, por meio do Pietro De Zorzi, o filho Onésimo conseguiu passar ao domador Bento Martins, por conta
da doma do burro zaino, a importância de ......................................................................................
30.000 réis
24 – Terça-feira. Dia de partida, de casa, do filho Vitorino, com destino a Curitiba, onde torna a internar-se no
Seminário Diocesano daquela cidade, depois de 24 dias de férias entre nós, sendo que ele chegou em casa no
último dia do ano. Partiu em um caminhão de Borges de Medeiros, VI distrito de Guaporé, em direção a Vila
Maria, para, daquela localidade, partir amanhã para Passo Fundo, de onde embarcará para Curitiba, aonde
chegará às 20h do dia 27 do corrente.
– Ao filho Vitorino confiei a efígie, em gesso, de Benito Mussolini, como presente que faço ao genro Luís
Busato, pequena homenagem, em comparação aos muitos favores que prestou a nós.
26 – Recebi, emprestada, do Sr. Albino Busato, até o dia 6 ou 7 do mês de abril próximo, pagando-lhe o
competente juro, a importância de 100.000 réis.
– paguei ao farmacêutico Evaristo Mantovani o meu débito assim constituído:
Agosto: 2-1938: 1 vidro regulador Gesteira; 2 vidros Óleo Quenopodio ....................................
18.000 réis
Setembro: 18- 1938 – 4 Instantinas e 140 pastilhas Rapallo ......................................................
5.000 réis
–“–
19 –“– 10 instantinas ............................................................................................
4.000 réis
–“–
20 –“–
1 emplastro poroso ...................................................................................
2.000 réis
–“–
27 – “–
30g Magnésia calcinada .............................................................................
1.000 réis
–“–
29 –“–
1 vidro Pílulas Foster ................................................................................
8.000 réis
Outubro: 12- 1938 – 6 Instantinas e 30g Magnésia calcinada .......................................................
3.400 réis
Novembro: 8 –“– 1 vidro Pílulas de Vida do Dr. Ross ....................................................................
2.500 réis
–“–
11 –“– Duas pipetas conta/gotas ..................................................................................
500 réis
Total: 44.400 réis
27 – Paguei a conta que devia a Pietro Zandoná por conserto de ferramentas ..............................
11.500 réis
De transporte.................................................................................................................................... 352.420 réis
– Paguei, nesta data, a Pietro Calletti, por conserto em uma chaleira, quatro moldes para doces,
feitos de lata, uma folha de papelão e uma vara para moldura .....................................................
9.000 réis
O mesmo pagou-me por uma jornada de trabalho do Onésimo na colheita do Trigo 5.000 réis,
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um cinto de couro para mim que paguei .........
2.800 réis
– Fósforos ..........................................................................................................................................
2.000 réis
– Almocei no Hotel farroupilha. Paguei .........................................................................................
3.000 réis
– Por um n.º do Correio do Povo, mais vinho .................................................................................
600 réis
– Dei à filha Clélia ..............................................................................................................................
1.800 réis
28 – Nesta data, paguei ao Subprefeito de Casca, Sr. Aristide Bernardi, o imposto da carrocinha,
com o n.º de placa 1013, por todo o ano de 1939 ............................................................................
– Pelo registro da mesma carrocinha na Coletoria Estadual, ao mesmo Bernardi ............................

7.800 réis
5.200 réis

7 – Comprei no Sr. Romano Zanchet um bloco para cartas .............................................................

2.000 réis

28 – Por um n.º do Correio do Povo, no Zonta .................................................................................
500 réis
– Vinho no Taffarel ...........................................................................................................................
800 réis
De transporte .................................................................................................................................... 388.420 réis
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Fevereiro - 1939
1.º – Hoje a filha Clélia foi buscar o restante da cevada descascada por Josué Rizzottto, no total
de 69 quilos, ao preço de 100 réis o quilo. Total ................................................................................. 6.900 réis
– Comprados 2kg de erva mate, por meio de Vitório Tessari, na casa comercial de Romano
Zanchet, a 700 réis ........................................................................................................................... 1.400 réis
– O filho Onésimo transportou com a nossa carroça um saco de trigo a Casca, sendo meio saco
em benefício da Igreja paroquial, no valor de .................................................................................. 15.000 réis
– O outro meio saco de trigo em benefício da “pesca” da festa em hora ao patrono São Luís,
pelo valor de ...................................................................................................................................... 15.000 réis
– Hoje, em trânsito de Sarandi a Bento Gonçalves, fez-nos uma visita – por um minuto –, o sobrinho Saturnino
Gasperin.
2 – Hoje recebi emprestados, a juros de [em branco], do sobrinho Luís Dall’Acqua Filho, 400.000 réis, com a
promessa de restituição no tempo de seis meses a partir desta data; o sobrinho declarou que, se eu puder
[pagar], ele poderá receber antes.
– O filho Onésimo, em meu nome, vendeu ao Sr. Otávio Busato, da Casca, de 5 a 10 sacos de trigo, à razão de
30.000 réis.
De transporte ................................................................................................................................... 426.720 réis
3 – Comprei de Fioravante Bonamigo 8k500g de carne a 1.500 réis o quilo ...................................
– Vieram visitar-nos para juntos, participamos da festa de São Luís, os filhos Alcides e Plínio.
– Comprei no Taffarel quatro garrafas de cachaça a 1.000 réis a garrafa ....................................
4 – Sábado. Festa de São Luís, em Casca.
– Almoço no Taffarel ........................................................................................................................
– Por uma cerveja no Viccari ............................................................................................................
– Por três copos de chope ................................................................................................................
– Por vinho e cigarros .......................................................................................................................
– Comprado um lenço no Ulisses Toazza ..........................................................................................

12.750 réis
4.000 réis

2.000 réis
2.000 réis
2.400 réis
500 réis
1.300 réis

6 – Pequenas despesas .....................................................................................................................
1.400 réis
– O filho Onésimo entregou a Albino Busato 418k de trigo a 30.000 réis o quilo. Total: 212.100 réis.
– Segunda-feira. Essa tarde, às 15h, o filho Onésimo foi a Casca esperar o ônibus dos alemães, de Maratá, com
a intenção de ir a Concórdia em visita a sua irmã Ersília e seu cunhado J. Bianchi. A partida de Casca deu-se às
[em branco].
– Na tarde de ontem, veio da Linha Décima, para visitar-nos, a filha Albertina, que me trouxe de presente uma
garrafa de licor, que me mandou o seu esposo Ermindo, meu genro. Trouxe-nos também um grande peixe
jundiá, que aceitamos com muito prazer.
– Á meia-noite, chegaram os ônibus de Maratá, em viagem para Concórdia. Pararam no Hotel Farroupilha para
jantar e, como estivessem lotados, transportando 44 pessoas, o filho Onésio desistiu de embarcar,
transferindo a viagem para uma próxima ocasião.
7– Terça-feira. Filho Onésimo retornou de Casca, a pé, às 6h da manhã.
– O filho Onésimo entregou a Fioro Mognol por conta do débito na Cooperativa São Luís,
de Casca ......................................................................................................................................

200.000 réis

1.º – O filho Ovídio acertou as contas nesta data, 1.º de fevereiro de 1939, com Angelo Bertolo, o qual ficou de
pagar ainda 15.000 réis.
– A filha Clélia foi buscar uma arroba de erva-mate no Severo Pandolfo, assim, nessa data devemos pagar duas
ao preço de 7.000 réis cada uma 8 – Hoje, novamente, o filho Onésimo foi, às 17h, a Casca a fim de embarcar
para Concórdia, porém, inutilmente, pois o ônibus não veio e, assim, pela segunda vez, retornou a casa sem
viajar.
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9 – Quinta-feira. Às 7h30min, chegou o ônibus da Empresa Serrana, de Maratá, em cujo ônibus o filho
Onésimo embarcou e seguiu viagem para Concórdia. O custo de ida e volta foi de 75.000 réis. Para a viagem
dei-lhe há poucos dias 140.000 réis.
10 – Comprei no Romano Zanchet 10m de papel para moldes de moda, que equivalem ao peso
de 900g, à razão de 3.000 réis o quilo. Paguei no ato 2.000 réis......................................................

2.800 réis

12 – Domingo. Hoje, no ônibus de Guaporé e vice-versa [Guaporé–Casca], a pedido da filha
Albertina , sua irmã Clélia viajou à Decima, a fim de ajudá-la nos afazeres domésticos.
De condução .....................................................................................................................................
5.000 réis
– Dei-lhe mais ...................................................................................................................................
1.000 réis
– O domador Bento Martins entregou-nos hoje o burrinho zaino, já amansado, que lhe foi
confiado em 20 de novembro de 1938.
De transporte .................................................................................................................................... 789. 520 réis
11 – Festa nacional italiana7
– Fui a Casca; fiz a barba no barbeiro Pietro Maccarini. Paguei ...........................................................
– Pequenas despesas .............................................................................................................................

60 réis
800 réis

12 – Domingo. Esta noite, às 20h, retornou de sua viagem a Concórdia o filho Onésimo, onde havia estado em
visita a sua irmã Ersília, a fim de levar-lhe 250.000 réis, com que a presenteou, ainda em 10 de maio de 1938,
sua irmã Aurora.
18 – Hoje o filho Onésimo liquidou definitivamente as contas com o ex-peão Hermínio Andretta, na forma
seguinte: Nós lhe devíamos 22.500 réis por cinco dias de trabalho a 4.500 réis diários. Ele nos devia [em
branco] por vinagre que lhe vendemos. Onésimo pagou no ato .... réis [em branco] e nos comprometemos de
entregar a Leopoldo Domeneghini, em nome de Hermínio, 7.000 réis e a ele mais vinagre pelo restante a
pagar.
16 – Comprei na Casa Comercial de Albino Busato 1k50g de bacalhau, à razão de 7.000 réis o quilo. Total:
7.350 réis. Mais 750gr de aguarrás, à razão de 3.332 réis o quilo. Total: 2.500 réis.
16 – Quinta-feira. Comprei de Mosé Pelizzon 3k700gr de carne de boi a 1.500 réis o quilo ..........
– De transporte ...............................................................................................................................

5,550 réis
813.420 réis

27 – Hoje, à 13h, o filho Onésimo partiu para a linha Colombo a fim de buscar o cavalo zaino, deixado por mim
no dia 15 do passado mês de janeiro por estar miseravelmente estropiado e manco de ambas as patas
[posteriores].

Março - 1939
2 – O filho Onésimo retornou da Linha Colombo esta tarde ás 7h30min, aonde havia ido afim de buscar o
cavalo zaino, lá deixado por mim por estar doente das patas, na ocasião em que lá fui com o filho Vitorino em
janeiro p.p. O cavalo retornou curado.
6 – Segunda-feira. Despesa no Gregorio Camilotti ............................................................................
– Vinho no Albino D’Agnoluzzo .........................................................................................................
– No Fioravante D’Avoglio, cigarros e grappa ..................................................................................
–Mais três penas ...............................................................................................................................

1.400 réis
1.000 réis
400 réis
200 réis

10 – Sexta-feira. O filho Onésimo comprou de Fioravante 4k de carne a 1.500 o quilo ..................

6.000 réis

7

Acordos de Latrão, assinados pelo Papa Pio XI com o governo Italiano e que deram origem ao estado do Vaticano em
1929.
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14 – Terça-feira. A meu chamado, de acordo com o vizinho Donadel, veio o agrimendor Lionello Cerutti para
tomar uma nova medida da divisa entre eu, isto é, entre o lote n° 10, de minha propriedade, e o lote de
propriedade de Donadel cuja medida, feita o ano próximo passado em 7 de abril, estava errada. Assim, hoje,
alinhamos a dita lateral, cujo trabalho consideramos, eu e o Donadel, estar de acordo e conforme; retificação
corrigida porque o Sr. Lionel Cerutti usou o instrumento no grau 91¹/², sendo que no ano passado não foi
usada essa graduação.
16 – Vindima.
17 – Vindima.
21 – Terça-feira. Após o meio-dia, a mulher e os filhos Onésimo, Ovídio e Anita foram ajudar o irmão Luigi a
vindimar, também o peão Hermínio.
22 – A filha Anita trabalhou até o meio-dia no irmão Luigi, na vindima.
21 – Fui a Casca, fiz a barba no [em branco] Deitos ............................................................................. 600 réis
– Por outras pequenas despesas .......................................................................................................... 1.400 réis
– Almoço no Taffarel ......................................................................................................................... [em branco]
22 – O filho Onésimo foi, com a carroça, transportar tijolos em benefício da construção da Canônica. Todo o
dia.
23 – Quinta-feira. Hoje o filho Plínio me adiantou 10.000 réis por 10 kg de gesso
que lhe vendi ao preço do 1.000 réis o quilo.
25 – Sábado. Parti às 7h30min para Vila Maria. Em Casca, paguei no Viccari ..................................
1.200 réis
– Paguei ao Taffarel .........................................................................................................................
1.600 réis
– No Bonamigo .................................................................................................................................
800 réis
– Às 9h30min embarquei no caminhão de José Gonçalves, de Passo Fundo, em direção a Vila
Maria, aonde cheguei às 11h30min. De condução, prometi quatro medidas de vinho à razão de
1.000 réis cada uma ...........................................................................................................................
4.000 réis
– Em Vila Maria, fiquei na casa do filho Plínio os dias 25,26,27,28 até o final da manhã de 29, quarta-feira.
Nesses dias, gastei, em diversos objetos e, em diversas vezes .......................................................... 6.1000 réis
29 – Quarta-feira. Hoje, no ônibus da Linha Onze Chapecó (Estado de Santa Catarina), de Soccol
e Cia., embarquei em Vila Maria às 8h; cheguei em casa às 11h. Em Casca, gastei por ...[em branco].. 500 réis
Mais ... [em branco].............................................................................................................................. 200 réis
28 – Hoje fui convidado a jantar no amigo Ângelo Fontanive, construtor e pintor em Vila Maria,
– De transporte ...................................................................................................................................832.820 réis
– O filho Ovídio veio de casa para trabalhar com seu irmão Alcides. Começou depois do meio dia.
– Hoje, presentes os filhos Alcides e Ovídio, fiz as contas; este último devia receber de seu irmão Alcides a
importância de 1.500,000 réis; mais, por trabalho que fez Ovídio para Alcides há alguns meses atrás, 246.700
réis. Total: 1.746,700 réis.
– Nós, nesta data, devemos a Alcides, pelos seguintes objetos comprados dele e por dinheiro recebido, como
abaixo se demonstra:
10 - 1 - 1938 – Dinheiro recebido de Ovídio ................................................................................... 100.000 réis
“ – “ – “ – Por uma caixa de vidros ..........................................................................................
51.000 réis
“ – “ – “ – Frete da mesma ........................................................................................................
4.000 réis
“–“– “ –
Por uma bomba para poço e o cano ......................................................................... 116.200 réis
“–“–“ –
Frete da mesma .........................................................................................................
9.000 réis
“–“–“ –
Por uma lanterna a acetileno ................................................................................... 10.000 réis
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9 – 6 – 1938 – Por 3m de cano de zinco para fogão ...................................................................... 25. 000 réis
“ – “ – “ – Por um terno de lã para Ovídio ................................................................................ 112. 500 réis
16 – 8 – 1938 – Por frete de 20 rolos de arame farpado ................................................................
18.000 réis
18 – 8 – 1938 – Por um fole para fogão ..........................................................................................
30.000 réis
– Minha dívida com Ângelo Bianchi, de tábuas ............................................................................... 108.000 réis
– Dívida com Fernando Maccarini ..................................................................................................
20.000 réis
28 - 3 – 1939 – Contas resolvidas nesta data ................................................................................... 603.700 réis
– Devo a Alcides por 3 pacotes de pregos para ferraduras ..............................................................
33.000 réis
– Por um par de chinelos .................................................................................................................
8.000 réis
– Total débito ................................................................................................................................. 644.700 réis
– Nosso crédito: 1.500,000 réis; débito: 644.700 réis
– Resta-me a haver: 855,300 réis
– observações à margem: Veja a página III da contracapa e a p.23.11.1939.
O filho Alcides nos passou 50.000 réis (a data ele não lembra, foi no ano 1939, 50.000 réis.
29 – Quarta-feira. Nesta data, devo ao filho Alcides 5.000 réis que me emprestou para a condução para casa.
– Hoje paguei, até em casa, de condução no ônibus da undécima, de Soccol ................................... 5.000 réis
– De transporte .............................................................................................................................. 1.482.5220 réis

Abril
1.º –Sábado. Hoje fiz, digo, recopiei a planta da Canônica de Casca e fiz o desenho dos cavaletes
(tesouras) da cobertura da dita canônica. Gastos em Casca ............................................................

2.700 réis

2 – Domingo. Esta tarde, fui a Casca e me hospedei no Hotel Taffarel, a fim de começar bem cedo o trabalho
de armação das tesouras da canônica, por conta do filho Plínio, que empreitou o trabalho de cobertura da
dita canônica; tomei como marceneiros o filho Onésimo e Avelino Mantovani.
– A diária no Taffarel, para a comida e cama foi combinada em 3.300 réis.
3 – Trabalhamos, eu, Onésimo e Avelino nas tesouras.
4 – Dia de chuva.
5 – Não se trabalhou.
6 – Quinta-feira. Assisti à Santa Missa. Ao meio dia, com o filho Plínio, estava em casa. Comprei
fósforos .................................................................................................................................................

200 réis

5 – O filho Onésimo vendeu a Angelin Bertolo 15 cabos [para ferramentas] a 6.000 réis.
7 – O filho Onésimo, hoje, vendeu ao negociante Romano Zanchet 6kg de cera por 40.000 réis, que equivalem
a 6.666 réis o quilo.
– O mesmo filho vendeu ainda ao dito Romano 50kg de nozes a 1.000 réis o quilo, importando 50.000 réis.
– Comprou de Romano veneno para matar ratos, que pagou ....................................................... 4.500 réis
– Trouxe-me, em dinheiro, 12.000 réis e pagou, isto é, comprou duas alianças de ouro por [em branco].
– Comprou também uma arroba de erva-mate ..............................................................................
8.000 réis
– Meu trabalho no desenho da cobertura da canônica ............ 4 dias
– Trabalho na canônica:

Ângelo ... 5 ¹/4
Onésimo ... 3 dias
Avelino ..... 4¹/² dias
Total: 12 ¹/² dias
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10 – O filho Onésimo pagou o débito a Antônio Marcon ................................................................. 23.500 réis
– Comprei na Cooperativa S. Luís, de Casca dois blocos para cartas ................................................
4.000 réis
– Mais um caderno xadrez ...............................................................................................................
300 réis
– O filho Onésimo pagou o débito que tínhamos com Hermínio Andretta ...................................... 69.000 réis
– Comprado um vidro de cola no Bonamigo ...................................................................................
300 réis
– Comprados charutos no Trombetta .............................................................................................
200 réis
– Hoje, a filha Ester e seu marido Vitório partiram para Taquaruçu.
11 – Consignei a Ottavio Busato para ser entregues a seu pai Albino Busato 100.000 réis que me
foram emprestados há cerca de três meses.
– Por selos no correio ......................................................................................................................
1.600 réis
– Por um lápis de carpinteiro no J.Busato .......................................................................................
500 réis
– Por um número do Correio do Povo ...........................................................................................
400 réis
De transporte ................................................................................................................................... 1.697,720 réis
12 – Por nove fotografias, sendo 1/² dúzia da minha família e três da passarinhada de 20 de junho
de 19378 ............................................................................................................................................ 20.000 réis
– Por doces no Segundo Viccari ......................................................................................................
300 réis
– Por selos no Correio .....................................................................................................................
400 réis
14 – Por duas barbas feitas no barbeiro Deitos ..............................................................................

1.200 réis

15 – Comprei no Pietro Calletti tinta branca, esmalte (um resto de latinha) ..................................
– No Júlio Busto, comprei duas latinhas de [tinta] esmalte (uma azul e uma branca) a 3.500 réis.
Paguei ..............................................................................................................................................

1.000 réis
7.000 réis

17 – O filho Onésimo trabalhou na cobertura da casa de Pietro De Zorzi meia jornada.
18 – O mesmo trabalhou uma jornada.
19 – O mesmo trabalhou uma jornada.
20 – O mesmo trabalhou uma jornada.
18 – Aplicada a cor branca duas vezes na tabuleta encomendada pelo Sr.Ticiano Bettanin, de Guaporé.
19 – Hoje, desenhadas, a lápis, as palavras na tabela de Bettanin.
20 – Hoje, pintadas com tinta azul as palavras [na tabela] do Sr. Ticiano Bettanin do seguinte escrito: Ticiano
Bettanin – projetista, construtor – Licenciado – Reg. no C.R.A.,– pelo preço de 35.000 réis.
De transporte ................................................................................................................................. 1.727,620 réis
21 – Hoje, o filho Onésimo levou um saco de trigo ao Sr. Romano Zanchet e pagou-lhe 5.000 réis
por 50 kg de farinha de trigo Sta. Rita, de Guaporé, mais o saco de pano de boa qualidade ...........

5.000 réis

23 – O filho Plínio me entregou, adiantadamente, pelo meu trabalho e o do Filho Onésimo na armação da
cobertura da Canônica de Casca, 100.000 réis.
8

A fotografia da passarinhada foi publicada na 18.ª de nossa revista à p. 28, ano 2016, ilustrando os Registros de Família de Ângelo
Dall’Acqua com a legenda “...churrasco oferecido por Dall’Acqua e seus filhos aos parentes e amigos, etc..”, porém, um recorte de
jornal daquele ano, que encontramos posteriormente e que faz parte do acervo de Ângelo Dall’Acqua, noticia o evento e informa que se
tratava, de uma passarinhada oferecida a Dall’Acqua pelos amigos de Casca no dia 20 de junho de 1937 para festejar seu 70.º
aniversário e não de um churrasco.
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– Hoje, fiz, por encomenda do filho Plínio, a planta da Casa de Pesca, de Mauá.
– O filho Plinio hoje envernizou, na côr nogueira, a mesa da sala.
24 – Vendemos os dois bois pretos a Fioravante Bonamigo ao preço de 260.000 réis.
– Por selos, no Correio .................................................................................................................
1.200 réis
– Paga a moagem de 1938 a Vittorio Piazza ...............................................................................
8.600 réis
De transporte ............................................................................................................................... 1.742,420 réis
– Por biscoitos, fósforos e vinho no Albino D’Agnoluzzo, do povoado de Parobé ......................
800 réis
– Hoje, o filho Onésimo pagou a moagem ao moleiro Guerino Busato, de 5 de novembro de 1938
até a presente data ......................................................................................................................
37.000 réis
25 – Trabalhei todo o dia, a pedido do filho Plínio, no projeto da igreja de São Paulo, na Linha Vespasiano
Corrêa (16.mª).9
26 – Também hoje trabalhei todo o dia no dito desenho.
27 – Terminados os retoques no desenho.
– O filho Onésimo pagou o débito que se tinha com Angelo Battistella, de Casca por ter aprofundado
os dentes de um serrote ................................................................................................................... 4.000 réis
– O filho Onésimo pagou o que se devia à viúva Genoefa Maccarini pelo aluguel do potreiro para
três animais cavalares em 1938 ........................................................................................................ 45.000 réis
17 – A filha Ester e o genro Vittorio retornaram hoje de Taquaruçu.
27 – O filho do português José Gonçalves, de Passo Fundo, trouxe-nos os dois fardos (sacos) que nos enviou no
dia 20 de março, de Curitiba, a filha Aurora.
De transporte ................................................................................................................................ 1.829,220 réis
– A condução dos mesmos, de Passo Fundo até a casa, custou ....................................................
4.000 réis
29 – selos, no Correio ...................................................................................................................

1.400 réis

30 – O filho Onésimo pagou por duas arrobas de erva-mate ao Sr. Severo Pandolfo, a 7.000 réis.... 14.000 réis

Maio
3 – Por selos no correio ...................................................................................................................

800 réis

5 – Hoje trocamos o cavalo que tínhamos comprado do Idolino Moreira, em 20 de novembro de
38, de pelo zaino e malacara, por outro malacara com cerca de quatro anos de idade e com a
marca 20 no flanco direito e, para igualar o preço, retornamos ao vendedor Antoninho Martins,
de Quaraí ......................................................................................................................................... 75.000 réis
– Nesta data, o filho Onésimo tomou emprestados por poucos dias de sua Irmã Ester 75.000 réis.
6 – Sábado. Hoje, comprei na casa comercial de Hugo Busato dois lápis com borracha ................
1.000 réis
– Um lápis no Pedro Charnobay .....................................................................................................
200 réis
– Comprei quatro caixas de fósforos ...............................................................................................
800 réis
– outras miudezas ...........................................................................................................................
200 réis
De transporte ................................................................................................................................. 1.925,620 réis

9

Linha 16.ª era dividida por um rio, a parte anterior chamava-se Carlos Gomes. (arquivo histórico municipal de Guaporé)
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8 – Por meio do Sr. Ottávio Busato, enviei ao filho Plinio, em casa de Lionel Cerutti, na Linha 15 de Novembro,
15kg de gesso em pó, que me pagou a 1.000 réis o quilo, sendo que já recebi 10.000 réis em 23 de março p.p.
e 5.000 réis hoje. Total: 15.000 réis.
9 – Hoje recebi, de Vila Maria, oito quilos e 900g se salames de 2.ª classe, que nos mandou o
filho Alcides, ao preço de 2.200 réis o quilo. Com um pouco de desconto .......................... Total 19.000 réis
11 – Às 9h, vieram-nos visitar os seguintes senhores: Ticiano Bettanin, construtor e projetista; Nemo de Paula,
advogado, residente em Guaporé, Ghiggi Gioelle, proprietário em Guaporé e José Battistella, escrivão distrital
de São Luís de Casca, aos quais ofereci um copo de vinho.
12 – Choveu copiosamente, todo o dia.
13 – Fui a Casca, encontrei-me com o filho Alcides, de Vila Maria. Tomamos juntos, no Taffarel,
uma garrafa de vinho branco .....................................................................................................
800 réis
Almoçamos no Hotel Viccari; pagou o filho Alcides.
– Pequenas despesas ...................................................................................................................
400 réis
– Fiz a barba no Deitos .................................................................................................................
600 réis
De transporte ................................................................................................................................ 1.949,220 réis
– Comprei na casa de H.A.Busato dois lápis com borracha, a 500 réis .........................................
1.000 réis
– Comprei na Casa Comercial de Romano Zanchet um caderno de papel almaço ....................
500 réis
– O filho Onésimo recebeu de Fioravante Bonamigo, por conta de dois bois a ele vendidos no
dia 24 do passado mês de abril, 200 mil réis; falta receber ainda 60.000 réis.
– O filho Onésimo pagou hoje a conta que tínhamos com o alfaiate Pietro Maccarini pelos seguintes trabalhos:
dois trajes de brim para o filho Vitorino a 20.000 réis cada um = 40.000 réis; um traje para o filho Onésimo, de
brim, a 20.000 réis e ainda para o mesmo Onésimo, a reforma de um outro traje de lã a 41.000 réis.
Total: 101.000 réis
– Ainda hoje o filho Onésimo pagou o salame comprado em 9 do corrente. Ver aquela data.
– Onésimo pagou também, por ter passado uma noite no Segundo Viccari, com os dois cavalos e mais
o jantar ..........................................................................................................................................
5.200 réis
14 – Domingo. Hoje, a esposa embarcou às 6h da manhã, no ônibus para Mauá, para a casa do filho
Plínio a fim de ver como está de saúde a nora Sibila. Pagou de condução .................................
3.000 réis
16 – Depois de muitos anos, visitou-nos Antônio Longo, residente na Estação Pinheiro Preto, em Santa
Catarina.
– O filho Onésimo pagou hoje as jornadas feitas na roça pelo peão Hermínio Andretta na
importância de ................................................................................................................................
14.000 réis
17 – Choveu torrencialmente todo o dia e assim até o meio-dia do dia 18, que foi a Ascensão.
20 – Sábado. O filho Onésimo fez as contas com Fioravante Bonamigo no modo seguinte: Nós tínhamos em
crédito de 60.000 réis, restante que nos devia dos bois a ele vendidos no dia 24 de abril p.p., e ele, Fioravante,
um crédito de 35.000 réis por carne de boi vendida a nós, como segue:
3 – 2.º –– Carne comprada, Kg 5.8 a 1.500 rs. .................................................................................
8.700 réis
12 – 2.ª –– Carne comprada, kg 4.0 a 1.500 rs. .................................................................................
6.000 réis
21 – 2.ª ––
“
“
Kg 3.7 “
“ ...............................................................................
5.500 réis
18 – 3.ª –– “
“
Kg 3.7
“ “ ...............................................................................
5.600 réis
17 – 5.ª –– “
“
Kg. 3.5 “
“ ...............................................................................
5.200 réis
20 – 5.ª –– “
“
Kg.3.0 “
“ ...............................................................................
4.00 réis
Saldo 35.000 + 25.000 = 60.000 réis
20 – Onésimo pagou a seu cunhado Vittorio Tessari o dinheiro que tinha tomado de empréstimo.. 80.000 réis
De transporte ................................................................................................................................ 2.188,920 réis
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18 – Por intervenção voluntária e sem ser por mim aconselhado, o amigo Antônio Longo, de Estação Pinheiro
Preto (Santa Catarina), interessou-se em restabelecer a paz entre nós e a família de seu irmão Clemente
Longo.
20 – Esta noite, depois do jantar, eu e o filho Onésimo fomos à casa do vizinho e Compadre Longo, onde,
conforme acordo prévio cm seu irmão Antônio. Para fazer a suspirada reconciliação. Assim foi; acolheram-nos
com sincera cordialidade, sem um mas ... e sem um se ... como tínhamos acordado.
21 – Conforme nosso desejo e a meu convite, esta noite vieram o compadre Clemente Longo, a comadre Pina
e seus dois filhos para retribuir a visita que eu e o filho Onésimo lhe fizemos ontem à noite.
– Essa tarde, a esposa retornou de Mauá, aonde havia ido para assistir a nora Sibila, esposa do filho Plínio no
dia 17 do corrente. Pagou de condução ................................................................................................. 3.000 réis
– A esposa comprou em Mauá um saco de batatas italianas por ........................................................ 12.000 réis
– Hoje, a minha consorte Marina, tendo sabido que o Angelin, filho do Alcides, Estava mal, tendo piorado da
penúltima semana a hoje, tomou o ônibus do correio Às 9h da manhã para Vila Maria.
Pagou de condução .............................................................................................................................. 5.000 réis
24 – Hoje o filho Onésimo foi trabalhar na reforma da cobertura da casa do irmão Luigi. Fez a jornada
completa.
25 – Também hoje o filho Onésimo fez a jornada completa na cobertura da casa do irmão Luigi.
23 – Retornando de Sarandi, em viagem para casa, o sobrinho Antônio Tomazzini fez parada em nossa casa, à
espera de uma condução para Bento Gonçalves.
25 – Hoje o sobrinho Antônio Tomazzini, de Bento Gonçalves, partiu para casa.
26 – O filho Onésimo foi trabalhar na cobertura da canônica por conta e em companhia de seu irmão Plínio.
– a esposa retornou hoje de Vila Maria, para onde havia ido no dia 22 do corrente a fim de ver como andava
de saúde o netinho Angelin, filho de Alcides. A “nonna” trouxe-o consigo para levá-lo a uma consulta com o Dr.
Enghel Fº, da Linha Onze.
Pagou de condução, de Vila Maria até em casa ..............................................................................
2.000 réis
27 – A esposa, com o netinho Angelin, filho de Alcides, foi à Linha Onze, para levar o pequeno ao Dr. Enghel.
Pagou de condução ............................................................................................................................... 5.000 réis
– Também hoje o filho Onésimo trabalhou, com o filho Plínio trabalhou na cobertura da canônica de Casca.
28 – Hoje, a esposa, com o netinho Angelin, retornou da Linha Undécima, aonde havia ido a fim de consultar o
Dr. Enghel em função da doença do netinho.
Pagou de condução ................................................................................................................................ 5.000 réis
– A esposa também esteve na Linha Décima para visitar a filha Albertina e trouxe consigo a filha Clélia que lá
estava desde o dia 12 de fevereir p.p.. De condução ........................................................................... 5.000 réis
29 – Segunda-feira. O filho Onésimo fez hoje uma jornada, com seu irmão
Plínio, na cobertura da canônica de Casca.
30 – Outra jornada na canônica fez hoje o filho Onésimo, com seu irmão Plínio.
31 – Mais uma jornada na cobertura da canônica pelo filho Onésimo com seu irmão Plínio.
De transporte ............................................................................................................................... 2.225,920 réis

Junho
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1.º – O filho Onésimo trabalhou hoje ¾ de jornada, com o irmão Plínio, na cobertura da Canônica de Casca. Foi
o último dia. Total: Onésimo 8 1/² dias a 11.000 réis diários.
– Essa tarde, o filho Plínio pagou as minhas jornadas como dirigente do trabalho de armação da cobertura da
canônica nova de Casca, como segue: digo, pagou também as jornadas de seu irmão Onésimo, como segue: as
minhas jornadas foram 4 ¼ a 14.000 réis diários. Total: 59.500 réis. As jornadas de Onésimo foram 8 1/² a
11000 réis diários, importa 93.500 réis..........
– Minha esposa Marina pagou a jornada que fez Ottavio Domeneghini para transportar o milho, da roça até
em casa.
3 – Hoje o filho Onésimo fez as contas com seu primo Luiz Dall’Acqua: Ano 1938:
Nós lhe devíamos por carne de porco comprada, 35kg a 700 réis .................................................. 24.500 réis
– Ainda por carne de porco comprada em 2 de janeiro de 1939 (ver aquela data)
26kg a 700 réis o quilo .......................................................................................................................... 22.200 réis
– Fizemos para ele as seguintes jornadas no trabalho [da matança] dos porcos,
Fazer os salames, etc., etc.(isso foi em 1938): Onésimo, uma jornada a 4.000 réis
Anita, uma jornada a 4.000 réis
Hermínio, uma jornada a 4.000 réis
Na trilhadura do trigo, duas pessoas da família, a 4.000 réis ............. 8.000 réis
Total em Rs. Em 1938 ................................................ 20.000 réis
Ainda de trabalho nos porcos em 2 de janeiro de 1939:
Onésimo,
1/² jornada a 4.000 réis ...................................... 2.000 réis
Anita,
1/²
“
“
..................................... 2.000 réis
3 – Anita,
1/²
“
“
..................................... 2.000 réis
4 – Anita,
1/²
“
“
..................................... 2.000 réis
Na vindima em 1939
Onésimo,
3/4 jornada a 4.000 réis ...................................... 3.000 réis
Anita,
3/4 jornada a 4.000 réis ...................................... 3.000 réis
Ovídio,
3/4 jornada a 4.000 réis ...................................... 3.000 réis
Hermínio,
3/4 jornada a 4.000 réis ...................................... 3.000 réis
Total .......................................40.000 réis
3 – O filho Onésimo pagou hoje a jornada que nos fez Ernesto Domeneghini, conduzindo, da roça
para casa, seis carroçadas de milho na semana p.p. .......................................................................

6.000 réis

5 – Hoje, veio Pieretto De Zorzi como qual fizemos as conta, como segue:
Nós lhe devíamos, por 650 “scandole”, tomadas de empréstimo já há algum tempo, ao preço
corrente de 50.000 réis ao milheiro, importando ............................................................................ 32.500 réis
Ao mesmo, nós devíamos, por trabalho na “graspa” ........................................................................
2.500 réis
A nosso crédito, pelas jornadas de Onésimo na cobertura [da casa] ................................................ 35.000 réis
Ver dias 17,18,19 e 20 de abril último.
De transporte .................................................................................................................................. 2.313,620 réis
5 – A filha Anita, hoje, a cavalo foi aos seus tios Augusto e Maria Piaia. Dei-lhe .............................

2.000 réis

8 – Quinta-feira. Como o netinho Angelin, filho de Alcides, de Vila Maria, nosso filho, se encontra em franca
convalescença de sua doença, às 8h da noite, chegou da Linha 15 Mauá, Pacífico Parizzi, que se ofereceu de
levá-lo a Vila Maria no seu próprio caminhão. Como a minha obrigação era de acompanhá-lo e entregá-lo aos
genitores, às 20h partimos e chegamos a Vila Maria às 21h30minutos.
9 – Fiquei em Vila Maria todo o dia; à noite, eu e o filho Ovídio fomos visitar o Amigo Angelo Fontanive.
10 – Todo o dia em Vila Maria.
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11 – Hoje também todo o dia em Vila Maria. Às 10h assisti a santa Missa com os filhos Alcides e Ovídio.
12 – Segunda-feira. Resolvi partir para casa, mas não havia condução e precisei ficar em Vila Maria contra a
minha vontade.
13 – Hoje, finalmente, houve condução para casa. Parti às 9h e cheguei em Cáscara10 às 11 horas.
8 – De condução de casa a Vila Maria, com Pacífico Parizzi, para mim e o meu netinho Angelin ........ 4.000 réis
13 – De condução, de Vila Maria para Casca para mim somente ...................................................... 5.000 réis
– Gastos em vila Maria entre o dia 8 e 13 do corrente ..................................................................... 10.000 réis
No Segundo Viccari, um fernet nacional, por não me sentir muito bem de saúde.
14 – Por conta do nosso débito, entreguei à esposa de Domingos Taffarel ...................................... 30.000 réis
– paguei ao negociante Romano Zanchet por 50 rolhas, à razão de 460 réis cada uma, mais um
vidro de tinta preta ............................................................................................................................
400 réis
15 – Gastos no Bonamigo, por frutas ..................................................................................................
– Hoje fiz consertar um sapato da esposa marina pelo sapateiro Vittorio Canton.

500 réis

3 – No dia 3 do corrente, recebemos por meio do Sr. Albino Busato, dois vidros de medicamento para curar
reumatismo, cujo nome é Linimente de Sloan, que nos enviou de Curitiba a filha Aurora.
16 – De transporte .......................................................................................................................... 2.315620 réis
– Tendo recebido uma carta do genro Ermindo Fontana, da Linha X.ª, que sua esposa Albertina, nossa filha,
em vez de melhorar de sua enfermidade, continua a se agravar e com febre alta, aconselhei sua mãe Marina a
vê-la e certificar-se da gravidade da doença. Assim, essa manhã, às 5h30min, embarcou no ônibus da
“linheta”, para ter certeza da situação. Para a viagem de ida e volta, dei-lhe .............................. 10.000 réis
14 – Hoje compramos dos irmãos Antonio e Benedetto Toazza, mascates, mercadoria, por 59.000 réis.
17 – Hoje, há 28.920 dias, ou 864 meses, isto é, há 72 anos, pela primeira vez vi a luz em La Valle de Ágordo
(Beluno), Itália. Dou-me conta que as forças estão me faltando sensivelmente; é lei da natureza, é tempo
perdido iludir-se. O homem deve conformar-se, querendo ou não querendo, à vontada e aos desígnios do
Onipotente!
E quando chega a hora da chamada, responder: Pronto!
19 – Hoje, veio com sua carroça o Sr. Alberto Pedot buscar 4 1/² quintais de alfafa, que nos comprou ao preço
de 20.000 réis o quintal e que pagou no ato 90.000 réis.
24 – Hoje, o filho Onésimo foi buscar no Josué Rizzotto 26kg de arroz que pilou para nós, à razão de 100 réis o
quilo.
– Por selos no correio ....................................................................................................................
1.400 réis
– Por frutas .........................................................................................................................................
500 réis
26 – Segunda-feira. O filho Onésimo foi buscar 3kg!/² de trigo da prefeitura no Fioro Mugnol, com o
compromisso de dar-lhe 500 réis e restituir-lhe outro tanto de peso do mesmo trigo no próximo ano.
– Comprada de Clemente Longo uma arroba de erva-mate ao preço de 8.000 réis. A pagar.

10

O distrito de Casca – ou São Luis Cáscara foi criado em 1900; em 1938, por decreto estadual, passou a denominar-se Cáscara e por
outro decreto estadual, em 1939, tomou o nome de Casca. (Fornari)
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Julho
1.º – Fui a Casca. Pequenas despesas

........................................................................................

1.300 réis

2 – Domingo. Fui à santa missa. Despesas e almoço no Taffarel. Total .......................................
3.400 réis
– A esposa Marina, após 17 dias assistindo a filha Albertina, na Linha Décima, retornou essa
tarde, deixando a filha um pouco melhor. De condução pagou ....................................................
5.000 réis
De transporte ............................................................................................................................... 2.391,220 réis
– Paguei a D. Taffarel, por conta do nosso débito, refeições e cama no mês de abril ...............
10.000 réis
– Entreguei à filha da comadre Clemente Longo, por conta de uma arroba de erva-mate ..........
5.000 réis
4 – Hoje viajei a cavalo até meu compadre Carlo Barbieri, onde paguei por vinho ......................
– No Taffarel, caninha ....................................................................................................................
– No Pedro Pizzolato .....................................................................................................................
– De Bento Gonçalves, chegou esta tarde o sobrinho Narciso Tomasini e seu filho Antônio. No dia
seguinte, partiram para Sarandi.

800 réis
200 réis
400 réis

8 – Sábado. Hoje paguei a Fioravante Bonamigo por 2kg 900g de carne, à razão de 1.500 réis
o quilo ..............................................................................................................................................
4.350 réis
– Hoje, recebi do subprefeito Sr. Aristide Bernardi a importância correspondente ao trimestre abril, maio e
junho do corrente ano do ordenado de 96.000 réis ao mês como Fiscal Municipal aposentado, um total
288,000 réis.
– Entreguei ao mesmo Subprefeito 145.400 réis correspondentes ao Imposto do assim dito fogão pelo
corrente ano 1939. È bom saber que o recibo Traz a data de 8 de junho de 1939.
De transporte ................................................................................................................................ 2.411, 970 réis
– Por ter-me poupado a viagem de ir a Guaporé a fim de pagar o imposto do fogão, gratifiquei o
subprefeito Sr. Aristide Bernardi com............................................................................................
5.000 réis
– Recebi de Fioravante Bonamigo os dois recibos do imposto que mandei pagar na Coletoria
Estadual de Guaporé : pelo territorial, com data de 4 de julho do corrente ano ..........................
33.900 réis
– Ao mesmo, que me facilitou o imposta da Taxa de Cooperação, como segue:
5 bovinos .......... 1.500 réis (à razão de 300 réis)
15 suínos .......... 3.000 réis (à razão d200 réis)
uma guia ........... 2.000 réis ................................
Total: .....................
6.500 réis
pelo incômodo ....................................................................................................
2.000 réis
– Por duas barbas no Maccarini .....................................................................................................
1.200 réis
– Paguei o restante que devíamos a D. Taffarel por diárias de 3.330 réis, minhas e do filho Ovídio.
O total era de 64.840, já pagos em duas vezes, ver 14.6 e 2,7,39 – 40.000 réis e hoje peguei
o restante .......................................................................................................................................... 24.840 réis
– Pequenas despesas no Bonamigo ................................................................................................
800 réis
De transporte .............................................................................................................................. 2.486,210 réis
– Vinho quinado no Piero Pizzolato ...................................................................................................
900 réis
9 – Hoje mandei o filho Onésimo pagar o débito na firma Toazza Irmãos por mercadoria comprada
no dia 14 de junho p.p. pela importância de ................................................................................. 59. 000 réis
– Dei ao filho Onésimo ...................................................................................................................
2.500 réis
8 – Por cuidados com o relógio no Andrea Quarenghi (limpeza e colocação do vidro, que estava
em dois pedaços, custo em tudo .....................................................................................................

7.000 réis

11 – Às 13h desta tarde, chegaram as duas irmãs, Regina e Vittoria, esta última esposa do sobrinho Saturnino
Gasperin, de Sarandi, que vinham de Bento Gonçalves.
12 – Esta manhã partiram para Sarandi as sobrinhas Vittoria Gasperin e sua irmã Regina.
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13 – Hoje, paguei o que devia ao Sr. Vittorio Canton por consertos em calçados a
importância de ................................................................................................................................

4.600 réis

16 – Nesta data, paguei ao compadre Clemente Longo o que lhe devia pela compra de uma arroba de ervamate ao preço de 8.000 réis, tendo pago 5.000 réis no dia 2 do corrente e o restante {hoje] ........ 3.000 réis
De transporte .................................................................................................................................. 2.563, 210 réis
15 – Comprei selos no Correio ......................................................................................................
– Pequenas despesas ...................................................................................................................

1.600 réis
1.300 réis

20 – Tendo sabido que a sobrinha Va. Júlia De Maman Astolfi11, residente no município de Encantado,
encontrando-se há alguns dias internada no Hospital Sta. Teresinha da Linha Onze e que precisou submeterse a uma cirurgia, que seria de hérnia em estado avançado e perigoso, resolvi esta manhã tomar o ônibus da
“linheta”, de Guaporé-Cáscara, às 5h35min, chegando na onze às 6h50min. De condução ..........
5.000 réis
– Fiz a barba
...............................................................................................................................
700 réis
– Tomei o café da manhã no Hotel do Comércio ............................................................................
2.000 réis
– Às 8h fui ao hospital visitar a sobrinha Júlia, que me disse estar um pouco melhor e que esperava entrar em
convalescença, pois fazia 15 dias que havia sido operada. Às 10 horas me retirei.
– Às 10h30min, fui a Linha10ma. Em visita à filha Albertina e seu marido Ermindo; almocei com eles.
– Às 15h, parti e fui novamente visitar a sobrinha doente.
– Às 16h, despedi-me e parti para casa. De despesas na Undécima .................................................. 2.300 réis
– De condução para casa .................................................................................................................. 5.000 réis
23 – De um jovem caxiense de nome [em branco] da firma do Sindicato, comprei duas mudas de macieiras,
uma chamada deliciosa, a outra [em branco], mais duas mudas de videiras de nome piróvano e duas de
peverella.
– Mandei comprar caninha do vizinho compadre Longo .............................................................
500 réis
– Domingo. dia extremamente frio.
24– Frio intensíssimo e céu nebuloso todo o dia, como ontem.
– Essa tarde, às 16h, veio o nosso ex-peão Hermínio Andretta em busca de trabalho a 3.500 à jornada.
25 – Hermínio trabalhou todo o dia.
26 – Hermínio trabalhou todo o dia.
27 – Hermínio trabalho todo o dia.
28 – Hermínio trabalhou todo o dia.
– O filho Onésimo pagou por conta [do trabalho] .........................................................................

10.000 réis

27 – Comprei na casa comercial de Romano Zanchet um litro de petróleo, que paguei ...............
– Outras despesas em Casca ...........................................................................................................

1.800 réis
2.800 réis

30 – Domingo. Veio visitar-nos o cunhado Augusto Piaia, com o qual fui a Casca.
– Almocei no Taffarel; paguei ........................................................................................................
2.000 reais
– Outras pequenas despesas ........................................................................................................
800 réis
– Fiz a barba no Deitos .................................................................................................................
600 réis
De transporte ......................................................................................................................
2.609, 610 reais
31 – Veio visitar-nos o ex-peão Pietro Polli.
11

Júlia, filha De Antônio De Maman, comerciante na Linha Colombo e um de seus primeiros moradores, nascida em La Valle

Agordina, Belluno, Itália, em 31 de julho de 1869, era filha dos imigrantes Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin.
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Agosto
1.º – Hoje veio Ottavio Busato buscar os quatro porcos que vendemos Cooperativa de Produtos Suínos de
Dois Lajeados, os quais pesaram: um, 91 Kg; outro, 93kg1/2; outro,102kg ½; outro,130kg. Total: 417Kg
5– Recebi do sobrinho Luigi Dall’Acqua F.º os 5.000 réis que me enviou a filha Itália e que corresponde à parte
restante que me devia Pietro Damian pelo Brasão de família.
– mandei a filha Clélia buscar e pagar a piladura de 71 quilos de arroz, à razão de 100 réis o quilo no Josué
Rizzatto.
Total pago: 7.100 réis
De transporte ............................................................................................................................
2.616,710 réis
6 – Domingo. Paguei a Pietro Calletti o restante que devia por tinta branca ....................................

1,000 réis

1.º – Como recebi, há alguns dias, do R.I. Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre em resposta a uma minha
carta na qual lhe pedia que, por favor, intercedesse a meu favor junto ao Régio Governo Pátrio a fim de obter
alguma compensação, uma gratificação, pelo serviço como correspondente Consular, sob sua jurisdição, por
mais de 28 anos, cuja resposta me aconselhava a fazer, sobre o assunto, um pedido, uma instância ao
Ministro Exterior de Roma e dar-lhe a conhecer as minhas benemerências, assim, diante da minha
incapacidade de proceder tal instância, pensei em dirigir-me a São Domingos e solicitar esse trabalho e fazerme uma cópia ao Rev. Pe. Giovanni Benvegnù.
Assim, hoje montei a cavalo e, às 12h, estava em São Domingos. À tarde, pude visitar o dito padre a quem
mostrei a carta do cônsul e “algumas notas biográficas da minha pessoa”, para serem corrigidas nos seus
muitos erros ortográficos, etc.
O Rev. me recebeu com toda a consideração e prometeu que me ajudaria de bom grado. A viagem até São
Domingos a fiz na companhia de Emílio Tretto. Passagem do rio12 .................... ................................. 300 réis
De transporte .............................................................................................................................. 2.618,010 réis
1.º – Ao meio-dia almocei nos irmãos Cerbaro. Paguei .....................................................................
– Deixei o cavalo com o amigo Primo Scartazzini que o soltou no potreiro.
– Pequenas despesas, isto é, vinho com o Professor Federico Benvegnù, cigarros e fósforos ........

1.000 réis
1.000 réis

2 – De manhã, o tempo dava sinais de mudança, de chuva próxima. Assim, resolvi mandar selar o cavalo e
partir para casa. Antes, porém, fui me despedir do Rev. Pe., que me prometeu que enviaria a carta para o
Ministério do Exterior e a cópia [para mim], logo depois das festas de São Domingos. Paguei a conta
no hotel, que foi de 5.000 réis, incluindo o jantar, a cama, o café da manhã e um trago de cana ..... 5.200 réis
– Passagem na balsa ............................................................................................................................... 300 réis
– Caninha no Cavalescki ........................................................................................................................ 400 réis
– Almoço no Taffarel ............................................................................................................................. 1.600 réis
– Pasto para o cavalo ........................................................................................................................... 400 réis
– Cigarros toscanos (charutos) .............................................................................................................. 400 réis
4 – A primeira hora de hoje, a filha Ester deu à luz, normalmente, a uma menina, a qual pôs o nome
branco].

[em

6 – hoje, às 7h fui a Cascara. Depois de assistir a primeira missa, o desjejum no Taffarel com uma rica
tripada .............................................................................................................................................
1.800 réis
– Vinho no Bonamigo ........................................................................................................................
200 réis
De transporte .............................................................................................................................. 2.631,310 réis
– Comprei tinta no Bonamigo ..........................................................................................................
400 réis
12

Rio São Domingos, na divisa Casca-São Domingos do Sul, de balsa.
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– Vinho no Pizzolatto .........................................................................................................................

400 réis

9 – Hoje postei para a Itália uma carta à Casa Libreria di Salvator U. Domino, Em Palermo,
rua Roma, 226. Paguei de registro ................................................................................................
1.300 réis
– Pelo recibo de A.R. ........................................................................................................................
1.300 réis
– Enviei hoje, pelo Correio de Vila Cascara, a importância de 270.000 réis destinada ao Banco francês
e italiano para a América do Sul, para que o mesmo a envie à casa Libreria di Salvatore U. Domino, de
Palermo. Paguei entre registro A.R. e a porcentagem ........................................................................ 4.400 réis
– Comprei na casa comercial de Romano Zanchet por um quilo de café ........................................... 4.500 réis
– por um quilo de açúcar .................................................................................................................... 1.600 réis
– por 500g de preguinhos de 12X12 ................................................................................................
2.000 réis
– por duas sardinhas em salmoura .................................................................................................
200 réis
– Por uma garrafa de vinho no Bonamigo ...................................................................................
500 réis
– por quatro charutos toscanos .....................................................................................................
400 réis
4 – hoje, depois da meia-noite, a filha Ester deu à luz uma menina, a quem o pai deu o nome de Neiva Maria.
De transporte .............................................................................................................................. 2.648,310 réis
13 – Domingo. Hoje, em Casca, entreguei ao Professor Stanislao Schabuovsski o Relatório Municipal de
Guaporé, de 1912, com a promessa de que me seja restituído após a consulta ao mesmo; mais, entreguei-lhe
também o atestado no qual eu declaro que fui examinar sua escola, por ordem do intendente daquele tempo,
Sr. Lucano Conedera, em 26 de novembro de 1911.
– Hoje almocei no Hotel Familiar de segundo Viccari ......................................................................
2.000 réis
– No mesmo, pedi uma garrafa de vinho que tomei com o amigo Umberto Ben
– Lembro que gastei por vinho, no Taffarel .....................................................................................
200 réis
– E no Bonamigo uma garrafa de vinho .........................................................................................
500 réis
15 – Comprada do compadre Clemente Longo uma arroba de erva mate [embranco]
16 – Fiz a barba no Pietro Maccarini .............................................................................................
– Vinho ...........................................................................................................................................
– Quatro toscanos .........................................................................................................................
– Selos, no correio .......................................................................................................................

600 réis
600 réis
400 réis
1.000 réis

13 – Domingo. A filha Clélia foi ao A. Beal, na Linha 16.ma., comprar Laranjas ............................
2.500 réis
De transporte .............................................................................................................................. 2.661,710 réis
17 – O ferreiro Augusto Caletti ajustou as quatro rodas pela Importância de 15.000 réis
18 – Comprada carne de rês de Leopoldo Domeneghini, 5kg1/2, a 1.000 réis o quilo, importando 5 e 500 réis.
19 – Sábado. Fui a Casca, comprei no Pedro Charnobay uma garrafinha de tinta [para escrever] “sardinha”
(200 gramas) por ... [em branco].
– Paguei a Clemente Longo a erva-mate comprada no dia 15 do corrente .....................................
8.000 réis
18 – O filho Onésimo foi buscar 70 mudas de videiras, compradas do Clemente Longo, a 300 réis cada uma.
19 – Comprei no Taffarel uma garrafa de cachaça ........................................................................... 1.000 réis
– Outras despesas ...............................................................................................................................
800 réis
20 – o filho Onésimo foi ao Leopoldo Domeneghini arrumar as contas que tínhamos com ele; foram incluídos
os 7.000 réis que devíamos a Andretta, que nos tinha autorizado a entrega-los a Leopoldo D. Onésimo pagou
também os 5kg1/2 de carne comprada em 18 do corrente.
– Chuva fria durante todo o dia.
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21 – Chuva fria durante todo o dia.
De transporte ......................................................................................... 2.684,010 réis
Segue o nº XXIII

Reportando-nos à observação à margem do registro do dia 28 de março de 1939, transcrevemos a anotação alusiva, feita em
20 de novembro daquele ano, escrita a lápis na parte interna da contracapa (capa 3.ª) do caderno.

20 de novembro de 1939
Conta de Ovídio com Alcides
Débito de Ovídio: 355.200 réis
Crédito do movimento de Ovídio: 298. 800 réis
Crédito velho de Ovídio .........
246.700 réis
Mensalidade de Ovídio: 5 meses e 20 dias, À razão de 2.000 réis diários .............................
Débito de Ovídio: 695.200 réis
Crédito de Ovídio: 545.500 réis
Diferença: 149.700 réis

340.000 réis

Ver março 28 de março, 1939

Ao longo de sua vida, o imigrante Ângelo Dall'Acqua registrou em seus diários,
os fatos do dia-a-dia, suas impressões, sua correspondência, etc.. São
informações de extremo valor e que nos ajudam a entender como era a vida do
imigrante nestes dias.
Os diários foram a princípio escritos em Italiano e a partir de 1942 escritos em
Português (devido a guerra e a pressão existente na época para eliminar do
vocabulário as línguas dos países contra os quais o Brasil combatia).
São ao todo 45 cadernos, dos quais temos 25 já traduzidos e disponíveis em
nossa página web: www.astolfi.com.br
Outros 10 cadernos estão em processo de tradução, mas infelizmente existem
10 cadernos desaparecidos. Solicitamos a você, descendente Dall´Acqua, que
nos ajude a localizar os cadernos faltantes. Fale com seus familiares e veja se
alguns de nossos tios, tias, vovôs ou vovós possui algum dos exemplares que
faltam.

Alexandre J. Astolfi
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BAÚ DE RECORDAÇÕES
Ângelo Dall’Acqua, quando morador de Casca, foi correspondente de diversos jornais, nos quais
mantinha uma coluna que noticiava fatos relacionados à sociedade daquela vila, que era, então,
segundo distrito de Guaporé de onde distava cerca de 40 quilômetros. É da coleção de recortes
daqueles jornais que retiramos a matéria desta seção, a qual já não constitui recordação para
ninguém, pois o tempo se encarregou de transformá-la em simples curiosidade, registrada em
pequenas frações de papel amarelado pelos anos.

Desastre automobilístico
Há cerca de uma hora a cavalo da sede de Marau, pela estrada de passo Fundo, há uma bela e
pitoresca região, que, com justa razão, poderia chamar-se Pequeno Éden, mas foi batizada com o
nome pouco simpático de São Luiz da Mortandade!
Aquele título tão macabro, não lhe terá sido dado, talvez, pelos numerosos acidentes
automobilísticos já outras vezes acontecidos naquela localidade? Conforme consta da informação
havida naquele lugar, na terça-feira 11 do corrente por volta das 14h, um automóvel “Studebaker”
dirigido por um tal Luigi Cuneo, de Porto Alegre, que ia em direção a Passo Fundo a velocidade
incomum (assim, ao menos, foi afirmado), na curva da estrada, diante da entrada de uma ponte, sob
a qual correm placidamente as águas cristalinas do riacho chamado precisamente de Mortandade,
por motivo que me é desconhecido, o automóvel saiu da estrada, destruindo a cabeceira da ponte,
precipitando-se, com estrondo no leito do rio.
É mais fácil imaginar do que descrever o estado em
que ficou reduzido o Sr. Cuneo, depois do salto fatal!
O bondoso Sr. Arturo Galeazzi, residente a poucos
passos do lugar do acidente, diante do sinistro fato,
correu imediatamente, com a família, em socorro da
pobre vítima, que foi levada a sua própria residência,
recebendo ali os primeiros cuidados para a situação,
enquanto providenciavam a vinda urgente de um
médico de Passo Fundo.
O Sr. Cuneo, relativamente afortunado na sua desgraça, sofreu na queda graves contusões e
escoriações pelo corpo. O automóvel ficou gravemente danificado.
(Edição de 30 de janeiro de 1927; o correspondente não cita o nome do jornal).

Aeroplano
Na manhã de sábado 6 do corrente, voava sobre essa vila um
aeroplano, acredita-se, da Aereo-Postal e que, pouco depois,
parece que teria pousado por um momento em um campo perto
do rio Taquari, entre Marau e Passo Fundo para onde se dirigia.
Como era a primeira vez que se via por aqui um aeroplano em
voo, isso causou a mais viva curiosidade na população, que
ficou maravilhada vendo tão estranho pássaro.
(Jornal L’Unione, edição de 24 de setembro de 1930).
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UMA MULHER
Gema Bianchi Primo

Sou filha de João Bianchi e Hercília Dall’Acqua Bianchi.
Nasci em Concórdia, Santa Catarina, em 30 de abril de
1932. Tenho, portanto, 86 anos.
Não tenho lembranças de ter tido, ao menos em minha
juventude, muitas alegrias, não. Quando tinha quatro
anos de idade, nossa família começou “a via sacra” por
conta da grave doença que tomava conta de todos os
órgãos vitais de minha irmã Deodite, que tinha apenas
dois anos. Foram quatro anos amargos e dolorosos, de
muita luta e perda de todos os bens materiais de meus
pais. Por uma graça de Deus ela sobreviveu.
Eu sou a segunda filha, Antecedeu-me meu irmão
Ângelo e posteriormente a Dite, o Armelindo e o Saule.
Infelizmente, sempre via minha mãe triste, o mesmo
com nosso pai, que se dedicava inteiramente a saúde
de minha irmã, fazendo massagens e tratamentos
caseiros, para conseguir fazê-la andar. Os médicos,
depois de anos de hospitalização, a consideraram um
caso perdido e ela foi levada para casa e passou a ser
tratada pelos pais com remédios caseiros, muito amor e
paciência. Contava então seis anos.
Nossa mãe lavava roupa para fora, costurava e fazia acolchoados de lã de ovelha para
vender. Tudo pela nossa sobrevivência, afinal, eram cinco crianças em casa para
sustentar.
A partir dos 12 anos, na medida do possível, comecei a ajudar minha família, trabalhando
no hospital da cidade lavando louças. Naquela época havia muita gente com paratifo
(infecção intestinal bacteriana), e os doentes eram separados dos demais, logo, as louças
por eles usadas também. Essas eram lavadas em uma torneira, com água fria, na parte
de traz do hospital, no meio do “capim” não havia sequer uma pia para essa finalidade.
Trabalhei apenas dois meses nessa lavação de louça. Saí de lá muito abalada, recebendo
em pagamento apenas um santinho. A Madre-Diretora disse que não poderia pagar, pois
ainda devíamos ao hospital por conta da internação de minha irmã.
Ver minha mãe vender peças da casa para comprar comida, me deixava cada vez mais
desconfortável e comovida. Os vizinhos, comerciantes e conhecidos nos ajudavam
sempre. Meu pai, já adoecido, foi trabalhar de zelados do cemitério. Eu passei a ajudá-lo,
abrindo covas, fazendo limpeza ou qualquer serviço que estivesse ao meu alcance.
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Mas eu fui à luta, trabalhei de faxineira até os 20 anos. Um vizinho nosso, gerente do
moinho da Sadia, conseguiu vaga para eu trabalhar na área de limpeza do moinho.
Graças a essa família e a Deus, fui procurada para trabalhar no comércio, nas Casas
Pernambucanas, onde fiquei 30 anos. Foram 19 de escritório e 11 no balcão de vendas.
Em 1962 casei com Adelar Primo, homem de caráter, bondoso e batalhador. Era viúvo,
tinha duas filhas: Dulce Helena, com três anos e Odila Maria, com seis. Duas graças de
meninas, que precisavam de muito carinho. Infelizmente eu ficava fora de casa o dia todo,
trabalhando para ajudar nas despesas da casa.

Gema com seu primeiro bisneto Benjamin, mais o neto
Felipe Zanandrea (pai do bebê) e as netas Andressa (irmã
de Felipe) e Bruna (filha de Ricardo Primo).

Em 1964 nasceu João Ricardo. Em 1970 Oriona, que veio a falecer em 1975, levando
minha esperança e deixando um vazio enorme em meu peito e muita dor.
Odila, a mais velha tomava conta dos irmãos e fazia o serviço de casa. Todos estudavam
e se encaminhavam com seus próprios passos e esforços. João Ricardo começou a
trabalhar com seu pai na oficina mecânica.
Quando Oriona nos deixou, para mim, tudo perdeu o sentido, Mas Deus me fez olhar para
minha família e filhos e buscar forças para continuar firme na minha missão.
Adelar, muito generoso e prestativo, acolheu meus pais e minha irmã para morar
conosco. Eles moravam então em Xanxerê. A família aumentou e passei a ter mais ajuda
na administração da casa e mais companhia.
Em 1976, pouco tempo após a morte de nossa menina, faleceu o pai, que vinha doente
havia muito tempo. Em 1990, foi a vez de nossa mãe, depois de 14 meses de
enfermidade e, em 1999, Adelar também partiu. Acompanhei a todos em seu tempo de
enfermidade, com extremo amor e devotamento.
Em 1986 me aposentei e iniciei uma nova caminhada.
Este é um breve relato de minha vida. Com 86 anos ainda tenho muita força para
continuar nessa constante luta. Por último, devo dizer que, hoje, o que mais me importa
são meus netos e bisneto; eles são meu orgulho e motivo de muitas alegrias:
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Roger Vicente Zanandréa, médico neurologista no Hospital de Clínicas em Porto Alegre;
Felipe Zanandréa, Oficial de Justiça Federal em Erechim, mas mora em Chapecó.
Presenteou-me com meu primeiro bisneto, Benjamin Antônio, hoje com um ano de idade
e que é uma bênção de menino.
Andressa Zanandréa, médica Pediatra; em São Paulo, e que continua os estudos,
especializando-se agora em alergias;
Bruna Luiza Primo, cursando o segundo ano em Direito em Concórdia, com grande
aproveitamento e muita dedicação ao seu trabalho de estagiária.
Maria Astolfi! Sou muito grata por saber de nossas origens através de você, do
seu continuo trabalho por nossa família. Você é uma pessoa iluminada, que se
dedica inteiramente a manter acesa a chama de nossa história, não permitindo
que ela se perca. Obrigada.
Obrigada nonno Ângelo Dall’Acqua e nonna Marina Sbardelloto Dall’Acqua por
tudo que fizeram por nós, pela grande família que vocês construíram.
Meus mais sinceros agradecimentos.

Gema
Concórdia, SC, 2018

Gema por sua neta Bruna Luiza
Mulher de garra, mãe, amiga, avó, bisavó, esposa, com dedicação criou seus filhos, os
ensinou a trilhar o caminho do bem, e seus filhos tiveram filhos, e os filhos dos filhos também e
todos sempre terão orgulho de falar dessa mulher, que lutou contra o tempo, contra a
saudade, contra a doença, contra o cansaço dos anos.
Cheia de paciência, que a todos servia e muitas vezes não foi compreendida. Minha vó
querida, são tão grandes e diversos os sentimentos que carrego no coração por você! Gostaria
que existisse uma palavra que resumisse todos. Talvez amor seja a que mais se aproxima,
amor com uma grande dose de gratidão.
Desde o início você esteve presente na minha vida. Quando precisei de uma mãe extra, você
fez esse papel de forma brilhante. Dona de uma índole maravilhosa. Exemplo a ser seguido
em todos os sentidos. Sempre disposta a compartilhar carinho, consolo e sabedoria.
Sinto muita gratidão por tudo; no fundo, não consigo definir esse amor nessa simples
mensagem, com essas palavras ou com todas as palavras do mundo. Porém, prometo
demonstrar esse amor todos os dias. Apenas me resta confiar que seu enorme coração
consiga sentir todo amor e gratidão que lhe devoto.
Obrigada por tudo e perdoa se algum dia lhe fizemos algum mal. Perdoa todos que te fizeram
mal. Não leve magoas, leve a paz e a certeza de que a senhora sempre lutou por aquilo que
acreditava ser o melhor para sua família.
Com todo o carinho do mundo, tua neta que te ama e admira,
Bruna.
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TIAS e TIOS ASTOLFI
Marília Virgínia Braga Borecki

Durante toda a minha infância, passei as férias de verão na casa da nona Itália e do nono Astolfi em
Guaporé. Quando criança ia com pai, mãe e irmãos. Depois, sozinha, de ônibus, e ficava lá o máximo de
tempo que me deixassem ficar. A última vez em que fui lá, já era adulta, aos dezenove anos, e simbolizou
uma despedida, porque durante a faculdade casei e tudo mudou.
Quando se é criança, os acontecimentos do cotidiano tomam proporções enormes. Uma dúzia de ovos
partidos na calçada anuncia o perigo de uma surra bem aplicada. Derrubar – obviamente sem querer – o
irmãozinho bebê na mesma calçada, dias mais tarde, pode ter consequências funestas... a não ser que,
salvos pelo gongo, possamos respirar aliviados, esperando que o castigo seja esquecido em meio a outras
questões mais importantes no momento. Fiquei eternamente grata a minha tia Clara (hoje, 90 anos) e ao
tio Janir por terem chegado bem a tempo de me poupar algumas chineladas que me estavam destinadas
naquele dia fatídico em que eu e o bebê Gerson fomos ao chão.
Todas as irmãs da minha mãe, incluindo ela mesma, foram e ainda são mulheres muito bonitas, a despeito
da idade. A nona Itália era linda e o nono Astolfi não ficava atrás. Assim os filhos todos, homens e mulheres,
tiveram a sorte de herdar o seu quinhão de “boniteza”.
A tia Clara, linda, elegante e vistosa, quando chegava trazia alegria nos olhos e
umas balas no bolso que encantavam os meus sentidos: eram uns peixinhos
coloridos, amarelos, vermelhos, verdinhos, açucarados. Talvez não fossem os
peixinhos, mas a doçura demonstrada naquele gesto. Ela nunca esquecia os
tais peixinhos quando passavam por casa para uma visita rápida!
Tenho muitas tias, e todas elas ainda estão aqui a nossa volta. Cansadas, doloridas pelo passar dos anos,
mas competindo entre elas para ver quem tem menos dor e mais saúde, incluindo no grupo minha mãe (92
anos), com esse mesmo espírito de luta. Mulheres fortes, determinadas, cheias de orgulho pelas origens e
pelo caminho que percorreram.
De cada uma delas guardo a lembrança de algumas situações. Da tia Zélia, (hoje, 94 anos) por exemplo, a
minha mais remota lembrança é de quando minha irmã Tânia nasceu. A mãe (hoje 92 a.), me deixou na
casa da tia Zélia, durante o período em que ficaria no Hospital Regina para ter o bebê. A tia Zélia, apesar de
todo o trabalho diário que tinha com sua família, me acolheu e me acalmou. Colocou-me num berço onde
eu lembro que, de pé, esperneei e gritei durante horas a fio, apesar das bondades da tia para me acalmar.
Eu era muito pequena, e aquela situação me desestabilizou por completo. Anos depois, quando
adolescente, lembro-me da tia Zélia, um doce de pessoa, em Gramado, num veraneio de férias que foi para
mim a minha máxima alegria por muito tempo.
Tive a sorte de ter convivido um pouquinho com cada uma delas. A tia Ornela (hoje, 88 anos) era o meu
xodó em Guaporé, até porque ela tinha dois sobrinhos lindos por parte do tio Roberto que, em umas férias
estiveram, ao mesmo tempo que eu, na casa dela e que aguçavam as minhas fantasias românticas. A tia
Ornela me lembra gérberas - que ela colhia e trazia para enfeitar a casa - e um cantor alemão num disco LP
que escutei tantas vezes a ponto de quase “furar” o disco como se dizia na época. Se não me engano era
um disco do Freddy Quinn, que comprei depois para ter uma lembrança daqueles dias. A tia Ornela
também praticava uma coisa que eu achava muito chique: ela fumava. E eu ainda não, mas, depois, sim!
Era o gosto da independência. Ah, e não esquecendo uma das melhores qualidades da casa da tia Ornela:
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ficava a uma quadra do lugar onde trabalhava o menino adolescente de quem eu gostava, e eu passava as
tardes na calçada, sentada, na esperança de vê-lo. Tempos bons aqueles, em que só a possibilidade de ver
alguém de quem gostávamos já nos alegrava.
Guaporé era o meu reduto, o lugar onde eu, criança, e depois adolescente conseguia esquecer escola e
responsabilidades. Eu tinha dois grandes prazeres lá: o carnaval dos clubes – meus primos queridos e eu
nos esvaíamos em suor e Coca-Cola naqueles bailes aonde íamos com o tio Plínio e a tia Wilma e
brincávamos e pulávamos até o fim da festa –, e a biblioteca da tia Maria (84 anos).
Sempre fui apaixonada por carnaval, aquele de salão, e lá era um lugar seguro, onde os olhos vigilantes da
minha mãe se distraiam e consequentemente me deixavam livre para me sentir grande. Fazíamos
combinações, a Neuza, a Marília e eu: vinham as primas delas de Nova Prata e organizávamos blocos: calças
brancas e blusas listadas, muito confete e serpentina e lá estávamos nós, felizes na nossa simplicidade,
como se fôssemos amigos do rei e a vida consistisse naqueles bailes de carnaval.
O tio Plínio (hoje, 96 anos), irmão da mãe, era peça chave nas nossas investidas noturnas, porque ele nos
levava sem problemas. Algumas vezes tínhamos de ganhar da tia Wilma o “sim, podem ir”: ajudar em
alguma tarefa para que deixasse a Marília e a Neusa saírem. Muitas vezes lustramos o chão, felizes,
escutando o rádio, e imaginando a noite de folia.
Como disse antes, além dos bailes de carnaval, a minha outra paixão era ler tudo que estava ao meu
alcance, e lá, no quarto da tia Maria, havia uma estante com livros maravilhosos. Eu lia durante o dia e fazia
festa à noite. Tinha o ambiente necessário e todo o tempo do mundo. O tempo passava devagar e eu
estava de férias.
Num desses verões, quando eu já tinha quinze anos e estava para entrar no São José, em São Leopoldo,
pedi à tia Maria que me ajudasse um pouco com o francês. A escola tinha a língua francesa no currículo eu
não tinha a menor familiaridade com o idioma. A tia Maria, que tinha cursado Português/Francês na
faculdade e, sempre muito prática, o que fez? Largou na minha mão um exemplar de O Pequeno Príncipe
em francês e me disse: lê. Eu sempre fui obediente e li. Achei que o milagre aconteceria e eu sairia
entendendo francês. Claro que não, mas pelo menos pude dizer que tinha lido um livro em francês. A tia
Maria ainda hoje tem uma biblioteca invejável e é a intelectual da família. Foi ela que abriu o caminho para
que muitos descendentes Astolfi pudessem adquirir a cidadania italiana, pesquisando e buscando
documentação. Por conta da iniciativa e do empenho que coloca em tudo o que faz, os encontros de família
e a revista da família continuam acontecendo. Com certeza tem ajuda, principalmente do Alexandre, filho
do tio Evaldo, mas o motor propulsor é ela.
A irmã mais nova de minha mãe é a tia Carmen (83 anos). Uma das lembranças bonitas que tenho dela é
me levando, ainda criança, à escola onde ela dava aulas em Guaporé logo depois de formada e antes de
casar-se e mudar radicalmente de cidade e de vida: de Guaporé para o Rio de Janeiro. Fomos de manhã
cedo, de charrete, e aquele para mim foi um momento maravilhoso. Na escola, me apresentou aos seus
aluninhos, me deu lápis e papel e eu fiquei lá, fazendo as tarefas, feliz por ser a sobrinha da professora.
Essas são as tias irmãs da mãe, mas há também as tias que casaram com os irmãos da mãe e que são
igualmente importantes na minha lembrança. Além da tia Wilma, que já mencionei, estão a tia Eda, a tia
Zilá e a tia Miriam, já falecida. Não posso deixar de mencionar a tia Élide, esposa do tio Mário, ambos
falecidos há muito tempo e com quem não tive praticamente nenhum contato.
De cada uma delas, uma lembrança, um momento que marcou. A tia Miriam, esposa do tio Evaldo
(falecido), era exímia na arte da decoração, uma artista. Perfeccionista, tudo que ela fazia era maravilhoso,
lindo, de pura delicadeza e bom gosto. Tinha o dom, e fez dele o seu trabalho. Decorou a igreja para o meu
casamento e tentou me ensinar a organizar uma casa, mas eu nunca fui boa nisso e continuo não sendo.
A tia Zilá, esposa do tio Renato (86 anos), é até hoje uma mulher muito bonita. Atualizada, dona de si e
conhecedora de suas qualidades, nunca perde a elegância, que por sinal é a sua marca registrada. Quando
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eu era menor, e talvez porque eu sempre lia muito, imaginava a tia Zilá como uma artista de filmes, via nela
algo de misterioso. Remetendo à minha infância, tenho uma vaga lembrança de um banho de tanque na
casa deles, em Putinga. Acho que tinha faltado água, e minha mãe nos colocou, minhas irmãs e eu, num
banho conjunto para poupar a água e estarmos apresentáveis na festa que, para falar a verdade, não me
lembro bem qual era.
Enfim, a tia Eda, esposa do tio Bruno (falecido), por quem tenho uma profunda admiração pela história de
vida. Sempre admirei a forma como conseguiu administrar a família, o casamento e o trabalho de maneira
tão perfeita. Fez carreira na profissão docente, que culminou, antes de se aposentar, na Coordenadoria de
Ensino em São Leopoldo. Com certeza muito trabalho e dedicação foram necessários para obter esses
resultados, mas o que mais admiro nela, até hoje, é a maneira prática com que encara a vida e, se tenho
uma lembrança bonita dos dois, da tia Eda e do tio Bruno, é dos dois dançando, rodopiando num salão,
totalmente afinados como casal.
Então... à medida em que ia escrevendo foram voltando tantos momentos bonitos vividos em Guaporé,
durante os meses de férias de verão. O caminhar à noite, numa escuridão de breu, só com uma
lanterninha, entre a casa da nona e a do tio Plínio. Cantar muito, em italiano, quando já era noite e
ficávamos sem luz, escuridão total, na soleira da porta da casa da nona, com a Clarinha (74 anos), que, aliás,
tinha uma voz muito bonita e que nos ensinava canções que não conhecíamos. Passar horas e horas no
balanço da árvore, sonhando e imaginando coisas bonitas. Esse balanço tinha uma posição estratégica:
ficava pendurado com uma corda muito comprida, no galho de uma árvore, numa inclinação do terreno,
então, quando a gente balançava, parecia estar suspensa no ar, bem alto, sem ver o chão. Sensação
incrível. Descer a ladeira da entrada dos carros depois de um temporal, escorregando no lamaçal, sentadas
e completamente sujas. Visitar as primas de manhã cedo, toda arrumadinha, e cair no meio do esterco das
vacas por total incompetência. Tirar pão do forno, que ficava no pátio. Mexer a figada que a mãe fazia num
tacho, perto do forno. Ir pela alameda de ciprestes cheirosos até a bodega. Levar a roupa para lavar nos
tanques que ficavam bem longe da casa por puro prazer. Tomar café da manhã com a nona e o nono, com
pão caseiro cheiroso e manteiga feita em casa. E para terminar, senão não termino mais, a vez em que um
vizinho, alta madrugada, correu na casa do tio Plínio, avisando que parecia haver fogo no sótão. O que ele
não sabia era que a Neusa, a Marília e eu tínhamos roubado fumo em corda do tio e estávamos praticando,
ou nos especializando, em fazer cigarros com papel de jornal, já que não tínhamos palha. E é isso. Algumas
lembranças minhas, percepções de uma época que, por sorte, me foram proporcionadas pela família e das
quais posso me lembrar com muito carinho.

Marília Virgínia Braga Borecki
Novo Hamburgo - RS

Renato, Evaldo, Plínio, Carmen, Elza, Maria, Zélia, Clara, Ornela, Eda Lazzarotto (esposa de Bruno) e Bruno Astolfi.
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NOSSO TEMPO DE
INFÂNCIA
Elsa Astolfi Braga
Boas lembranças ficaram em nossa memória, a educação rigorosa
que tivemos de nossos pais, às vezes com alguma chinelada,
orientou nossa vida. Os tempos eram diferentes dos de agora, mais
difíceis, mais complicados. A caminho da escola, barro de perder os
tamancos, ou pedrinhas a machucar os pés descalços. Uma pedra
na mão para atirar em alguns meninos que passavam por nós
dizendo besteiras. A pedra que atirei na nuca de um deles foi tiro
certo – merecia – não machucou muito, mas não reclamou, nem
podia. Quanto aos tamancos, ficavam muitas vezes grudados no
barro; chinelos não havia para crianças ou meninas da escola, e
quando surgiu a primeira sandália, era só para dias de festa.
Nós duas, a Clara e eu, tínhamos a incumbência de buscar as vacas
de leite de tardezinha, na invernada, e levá-las de volta na manhã
seguinte. Certo dia, fomos a cavalo e resolvemos ir mais perto do
mato para procurar frutas. Havia araçá, quaresma, cereja, pitanga...
A Clara segurava as rédeas do cavalo, e eu ficava em pé no lombo
do animal para apanhar as frutas. Não víamos o perigo, o acidente
que poderia nos acontecer.
Elsa e Renato Astolfi em 1935

De manhã, íamos à escola, e uma vez topamos com um buraco no meio do caminho. Era um buraco de uns
80 cm ou mais, cheio de água barrenta. Havia chovido muito, aquela água ficou ali, empoçada. A Clara
passou, mas eu vi um pedaço de tábua e achei de botar um pé sobre ela, só que ela deslizou, e eu tomei um
banho barrento. Voltamos para casa. Ninguém nos viu chegar, entrei pela porta do depósito da sacaria nos
fundos, troquei de roupa e voltamos à escola.
Eu e a Clara estávamos sempre juntas, seja em festas ou em passeios. Uma ocasião, fomos na casa do tio
Mateus, longe uns três quilômetros por estrada de terra. O dia convidava para um passeio, e lá havia
muitas laranjas e sempre uma panela grande no fogão com espigas de milho, aipim ou batata doce. O
tempo passou muito depressa e, quando vimos o sol se pondo e o dia escurecer, ficamos com medo de
voltar. Então a tia Vitória não nos deixou ir embora, e fomos dormir com tranquilidade. A nossa mãe não
sossegou e mandou o Plínio, a cavalo, nos procurar, pois tínhamos aula. Ao chegar à casa, na manhã
seguinte, a Clara entrou antes de mim na sala, e eu levei umas chineladas de surpresa. Chorei e não queria
ir à escola, ela não aceitou. Eu disse “ por que só eu apanhar e a Clara não? ” Enfurecida, respondeu
“porque tu é a mais velha”! Não concordei com ela, mas me serviu para prestar mais atenção e ter mais
responsabilidade.
Enfim, crescemos compreendendo sempre mais, frequentando a escola do lugar, estudando. Na época,
bastava saber ler, escrever e fazer contas. Era assim.
Meus pais tinham um senso muito grande de responsabilidade. Desde os sete ou oito anos já nos
ensinavam como atender as pessoas que vinham fazer compras na loja. Era uma cooperativa, então o pai,
sempre atento, ensinando na balança ou no balcão, a pesar o justo, a não se servir nem uma bala sequer, e
era obedecido. Dizia que todas as mercadorias eram da cooperativa, que tinha muitos sócios e que, se
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faltasse alguma coisa, ele é quem deveria pagar. Era um grande pai. E esses ensinamentos valeram para
todos os filhos e para toda a vida.
Quando eu tinha dez anos, perguntei à minha mãe porque ela não fazia vestidos mais bonitos, já que havia
tanto tecido bonito na loja, e me respondeu que o pai era sócio e era igual aos outros sócios e devia pagar
tudo o que fosse retirado. Assim compreendemos o procedimento certo também para o nosso futuro.
Quando tinha 12 anos passei um ano na casa dos meus nonos maternos em Casca. A tia Anita, irmã da mãe,
tinha vindo para tomar conta da nossa casa, veio a cavalo, de selim vermelho, e a tia Clélia, irmã mais nova
da mãe, precisava que uma de nós, meninas, fosse para lá, para fazer-lhe companhia. E eu fui escalada para
essa missão. Foi no ano de 1938, eu com doze anos e ela com dezessete. A Clélia ficou feliz e eu também.
Nós nos dávamos muito bem. Nesse ano, foi inaugurado o Grupo Escolar, obra do meu avô, e já no começo
das aulas lá estávamos as duas. Tínhamos de andar a pé ou a cavalo cerca de três quilômetros; foi lá que
senti facilidade de estudar, as duas na mesma sala, e era lá que deveria ficar.
Quem sabe de quantos perigos escapamos... Uma vez, indo à escola com a Clélia, veio se aproximando um
carro, e nós, com medo, saímos da estrada, num lugar, onde mais abaixo, morava uma família conhecida. O
carro parou, e os dois homens ficaram olhando para nós, aí desembarcaram e um deles disse: “Não, aquela
é muito pequena”, e foram embora. Seguimos o nosso caminho, muito assustadas: com certeza estávamos
protegidas pelo anjo da guarda.
Certa ocasião, voltei para casa por alguns dias e, na hora de retornar a Casca, chorei pela saudade que ia
sentir. A mãe já tinha combinado com o Virgílio Massolini para me levar até a casa dos nonos, e ele já
estava chegando, então pedi para a mãe me dar um pó de arroz para disfarçar o choro no rosto. E ela me
deu!
Subi no caminhão da mudança que o Virgílio levaria a Sarandi, em meio às outras crianças da família que
estava sendo transportada. Paramos em Serafina Correia ao entardecer, e ele, recém-casado que era, me
levou para a casa dele para tomar café. Na hora de ir embora, despediu-se da esposa e olhou para mim. Eu
estava com a xícara cheia, o café estava muito quente... Ele pediu para a esposa que colocasse meia dúzia
de talheres dentro para esfriar rápido. Tomei meu café e fomos embora. Chegamos a Casca de noite, e
com a poeira tive uma bela conjuntivite.
Depois desse ano em Casca, voltei para a Linha Colombo e continuei os estudos na escola do lugar, da
professora Pina De Maman Caron.
Nós, meninas, estávamos sempre na loja, sempre prontas a ajudar e aprender. O pai cuidava das compras,
da parte de secos e molhados, ferramentas e muitos outros produtos. A mãe ficava mais no escritório e no
setor de tecidos, sapatos e armarinho.
Um dia, entrou na loja um senhor, com a esposa e a filha. O pai o atendeu e me disse “vá buscar um
frango”... Eu fui e na hora de amarrar-lhe as pernas não encontrava uma cordinha apropriada, então abri
um baú que estava cheio de fitas de gorgorão que o pai tinha comprado num leilão na capital, junto com
enorme quantidade de chapéus de feltro masculinos e outras coisas mais que seria da linha dessa fábrica
que faliu. Eu abri o baú e tirei um pedaço de fita para amarrar as pernas do frango, pesei-o, e o pai,
reparando na fita, entregou-o ao senhor. Depois me disse “até amarraste com fita de seda as patas do
frango”, e eu: “sim, pai, tem que atender direito, ele é o fiscal federal...” O pai deu uma risada e não me
xingou.
Minha infância foi linda, apesar do trabalho e das dificuldades pelas quais passamos. Tenho muitas
saudades daquele tempo.

Elsa Astolfi Braga
Novo Hamburgo – RS
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UMA MULA
EMPACADEIRA
Corria a década de 1960, a modernização e aceleração do
progresso exigia que as coisas andassem mais rápidas, assim
sendo, meus pais, após reunião familiar, chegaram à
conclusão que necessitávamos andar mais rapidamente, e
decidiram comprar uma parelha de mulas para exercer o
transporte das mercadorias produzidas na propriedade – até
então, usávamos uma junta de bois – que, sabemos, andam a
passos lentos.
Havia na região um negociador que se chamava Sr. Moreira, que negociava todo o tipo de animal,
comprava e vendia bois, vacas, cavalos, porcas para cria, além de carroças, diligências, gaiotas, era como se
chama um “briqueiro”, fazia qualquer negócio, mas era de muita confiança e residia nas imediações.
Feito o contato, o Sr. Moreira, ofereceu-nos uma parelha de mulas – na verdade era um burro e uma mula,
já domados, de puxar carroça. A mula era mansa, de montaria, o burro ainda não.
As coisas andavam maravilhosamente bem até certo tempo, e chegou o dia de ir às compras em Ipiranga
(4º Distrito de Getúlio Vargas, hoje Ipiranga do Sul-RS), que distava uns 10 a 12 quilômetros. A família, já
com certo número de filhos, sempre tem necessidade de muitos mantimentos que não se produzem na
roça, assim a lista era feita durante vários dias para comprar de uma só vez para não perder tempo
andando em vai e vem...
Quem vai às compras? Resposta: Idemar é o mais velho. Então se arrumam as malas – malas de lona, bem
grandes e resistentes – onde são acomodadas as compras.
Idemar monta a mula e... Vamos! Já na saída, a mula envereda por um caminho que não estava previsto,
mas, como também chegaria ao local de destino, lá se fomos os dois. E o percurso andava muito bem, até
logo após uma ponte de madeira, coberta, no rio Facãozinho, nos moinhos do Sandri, a mula para em
frente a uma casa, e não anda mais. Um dos moleiros vendo aquela cena vai ajudar, eu em cima da mula
pau e pau; o moleiro com pau cutucava a mula, e ela emperrada de cabeça baixa, e eu lá... eis que de
repente a mula vira ao contrário e dispara em desabalada corrida, mas de volta pra casa e não ao destino
traçado, que seria o distrito, e eu em cima, aguentando o tranco. Ou aquela montanha russa.
Imagine numa família italiana o que acontece com o não cumprimento das tarefas ordenadas. Elogios de
toda sorte, e a “barufa la ven grande”. Para minha sorte, passa o tal Sr. Moreira e vê aquela confusão, toda
a família ao redor de mim e da mula. Moreira chega e apazigua o bando, dizendo que trocaria a mula por
outra.
Mas, ainda não satisfeito, o pai indaga o porquê da mula parar justamente na frente daquela casa?
Resposta: lá residia um parente do Sr. Moreira a quem ele ia visitar com alguma frequência e de lá voltava,
não indo, jamais, até ao distrito, que era naquele dia a meta da minha frustrada viagem. Aquela mula não
transitava por caminhos desconhecidos.
Quando pensam que só tive flores na vida, imaginem o ridículo da cena e a bronca que me atingiu da forma
mais politicamente correta da educação colonial italiana.

Idemar Dall’Acqua
Itapema-SC
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QUEM SOU
Eu sou: Alexia Dall’Acqua
Filha de: Douglas José Dall’Acqua e Cristiane Born
Meu Nonno é: Eliezer Dall’Acqua e Dirce Comin
Meu Bisnono é: Lidovino Dall’Acqua/Matilde Betiatto
Tenho 7 anos

Estudo na Escola Unificado em Itapema –SC na Série 2º ano
Volto para casa de Van, às vezes eu saio da Escola e paro na frente do
prédio onde mora o Tio Ide e da Tia Bety, lá eu tomo banho e a tia
corta meu cabelo. Mas o tio fica arranhando na porta do banheiro e
diz que é o LOBO MAU, mas eu não acredito, mesmo assim eu me
assusto.
Depois nós jantamos e começa me dar um sono, daí tem uma caminha que é muito boa, durmo a noite
toda.
De manhã, tomo café e depois eles me levam na Escola que fica bem pertinho.
Eu gosto muito de visitar eles, não posso ir muito porque tenho atividades de escola, vou para oficina do
pai, e depois vamos todos para casa, eu, o pai e a mãe.
Eu gosto e brincar com bonecas fazendo elas de minhas alunas, pular cordas, andar de bicicleta e de roller e
jogar xadrez.
Eu gosto muito de estudar: Língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências, principalmente
de dançar Ballet.
No verão eu gosto muito de ir na praia, com meus pais. Agora me cuido muito pois já me perdi uma vez,
mas foi só subir na guarita pegar o binoculo para olhar a praia que meu pai já chegou para me buscar.

Itapema-SC
Maio de 2018
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Eu sou Eduardo Roos Cendron, tenho oito anos e sou filho de
Andréia e Paulo, neto de Ornela e bisneto de Itália. Minha vó
Ornela mora em nossa casa e tem oitenta e nove anos. Minha
mãe é psicanalista e trabalha muito, ela é a melhor mãe do
mundo.
Tenho um irmão, o Daniel que tem cinco anos. Quando ele
quer brincar comigo ele diz: “Duduooo!!!” Ele é muito
criativo, faz casas de papelão, adora ferramentas e
desmanchar brinquedos e rádios velhos. Tudo se transforma
em alguma coisa pra casa dele. Adoro brincar de ser filho
único, mas quando meu irmão não tá, sinto falta até de brigar
com ele.
Eu estudo no terceiro ano no Colégio Scalabrini, minha profe
é a Joelma e ao todo somam dezessete alunos. Gosto de
jogar vídeo game, assistir vídeos no youtube, brincar. O que
mais gosto é de pesquisar coisas novas, jogar minecraft e
fazer slime.
Faço coleção de pedras e ganhei da Tia Maria pedras vulcânicas, imantadas e madeira petrificada. De
futebol não gosto, mas gosto de música, estudo inglês e faço natação. Também sou Lobinho e pretendo ser
escoteiro. Nos escoteiros tem muitas brincadeiras legais, tem acampamentos, desafios, jogos... O que mais
gosto é que lá a gente não desiste, a gente tenta até conseguir.
E eu aqui fazendo o texto!!!
Guaporé
Novembro de 2018

Filho de: Letícia Astolfi e Rogério Gonçalves
Meus avós são: Bruno Astolfi e Eda Lazzarotto

Meu nome é Pedro Henrique Astolfi Gonçalves, tenho 11 anos e estudo
no Colégio Sinodal de São Leopoldo, no 5 ano do ensino fundamental.
Eu gosto de jogar jogos na internet como fortnite.
Também jogo futsal, vôlei, faço aulas de tênis e pratico atletismo na
escola.
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SAL DA TERRA E LUZ DE
NOSSAS VIDAS
SALINAS DA TERRA
Mais uma vez, é uma alegria apresentar nesta coluna Sal da Terra, o futuro da nossa família nos perfis de
Carol, neta da descendente Carmem; e Anna Clara, neta do descendente Bruno. Fala-se em Salinas pelo
feminino forte que revelam, como já fizeram suas ancestrais. São meninas dedicadas ao Direito. Seja pelo
viés da compliance, com vistas ao equilíbrio das relações jurídicas e sociais no âmbito público ou privado,
num momento histórico de releitura das funções do Estado. Seja pelo esforço de integração da formação
acadêmica ao mundo globalizado, pelos continentes, culturas e idiomas. Vejamos por onde e como andam,
bem como se desenvolvem, estas nossas sementes, sementeiras do amanhã.
Cleidi Cristine de Souza
Porto Alegre - RS

Anna Clara Astolfi Justo é filha de Valeska Astolfi e Fernando Justo e primeira
neta de Bruno e Eda Lazzarotto Astolfi. Anna Clara nasceu em 8 de outubro de
1999 em São Leopoldo, onde reside a família. Desde os primeiros meses de
vida, a menina demonstrou que não tinha vindo para vindo para simplesmente
marcar presença, mas para crescer e fazer a diferença no ambiente em que
estivesse. Mesmo antes de dominar a linguagem e compor frases Anna Clara
questionava ordens e justificava suas atitudes, determinada e independente,
brincando de gente grande. À medida que crescia, exercia com mais
propriedade seu sentido de liderança, tanto no lar, como na escola e com os
amigos. Crescia também em importância e qualidade o seu amor pela leitura e
pelos livros, seus grandes amigos, fontes de conhecimentos e lazer.
Quem conhece Anna Clara, sabe que os livros para ela significam vida. Anna
clara tem um profundo olhar para as questões sociais, principalmente na igualdade de gênero, na
concepção de que homens e mulheres juntos constroem soluções melhores. Vinícius, seu irmão mais novo
e amigo, a conhece muito bem e tem muito orgulho da irmã, considerando-a um exemplo.
O Colégio Sinodal de São Leopoldo foi seu segundo lar, onde absorveu com paixão as primeiras letras até a
última lição do ensino médio, mas, talvez, a grande e mais útil e bela lição aprendida por Anna Clara tenha
sido reconhecer a importância da disciplina nas vivências do dia a dia e como administrar a liberdade na
condição de adolescente que ainda é. Tomando gosto pelo intercâmbio, descobriu nessa modalidade
educacional uma excelente forma de conhecer lugares e gente e aprimorar conhecimentos em outras
línguas.
Em julho de 2014 fez um intercâmbio de trinta (30) dias no Canadá para familiarizar-se com a língua
inglesa. Foi uma experiência enriquecedora e que a preparou para novas descobertas na vida e novas
experiências.
No primeiro semestre de 2017, iniciou o curso de Direito Empresarial na Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (UNISINOS) no polo de Porto Alegre. Entusiasmo e planos para o futuro não lhe faltam. No 2º
semestre, interrompeu curso para participar de intercâmbio na Dinamarca, com o intuito de estudar a
língua desse país, conhecer e vivenciar realidades novas. La residiu na cidade de NAKSKOV interior da
Dinamarca. A família que a acolheu, bastante peculiar como toda e qualquer família dinamarquesa, de
hábitos frios e sem qualquer relação de afeto e vinculo amoroso para com a ela, a trata apenas como uma
hospedeira. Assim, Anna Clara teve que se adaptar àquele dia a dia e descobrir sozinha todas as
oportunidades que a esperavam e podia usufruir naquele maravilhoso país. Nos finais de semana ia

41

seguidamente de trem para Copenhagen para programas culturais e conhecer lugares novos e imperdíveis
daquela cidade.
Mesmo separada por uma distância imensa, ela mantém contato diário com os familiares, nos dá notícias
variadas do seu dia a dia, agradecendo a oportunidade de estar onde está. Anna Clara valoriza muito as
oportunidades que estão sendo proporcionadas a ela. Tem uma profunda gratidão com seus pais e
principalmente comigo por ter proporcionado a possibilidade de realizar esse sonho.
No mês de março deste ano, estivemos lá, eu e Vinicius, para matar as saudades, como também para
conhecer o país e a família que a está hospedando. Aproveitamos e fizemos uma viagem maravilhosa para
conhecer outros países nórdicos. Foi sem dúvida uma das melhores viagens da minha vida, pois a saudade
era imensa e assim pudemos curti-la integralmente por quinze dias e visitar lugares lindos naquela região
tão encantadora. Ela estava ansiosa com a nossa chegada e quando nos avistou no aeroporto estava muito
emocionada e feliz que quase não conseguia acreditar que estávamos lá. Pudemos então avaliar o quanto
lhe deve ter sido difícil, no início, integrar uma família cujos hábitos são tão diferentes dos nossos e sem
nenhum elo de parentesco e sem nenhum afago, mas também percebemos o quanto isso a fez crescer e
amadurecer como pessoa e que ela está administrando seu novo viver com discernimento e muita
responsabilidade. Anna Clara será sempre nosso orgulho!
Após a conclusão do curso de Direito Empresarial, está em seus planos ir para Itália, aprimorar a língua
italiana, pois pretende iniciar o curso de italiano assim que chegar ao Brasil, para fazer uma pós-graduação
nessa área do direito e, quem sabe, até fixar residência lá.
Anna Clara retornará ao Brasil em julho próximo, quando retomará seus estudos na Universidade e a sua
posição no círculo familiar e social de São Leopoldo. E pretende ser uma colaboradora de intercambio do
AFS para poder auxiliar e apoiar novos intercambistas.
Enquanto isso, aguardamos, ansiosos, seu retorno, quando será recebida, com todo o amor e carinho, pelos
seus familiares e amigos.
Sabemos que chegará feliz e satisfeita, com seus objetivos alcançados. Como me afirmou, com essa missão
cumprida e disposta a desafiar a próxima.
Valeska Astolfi Justo
Mãe de Anna Clara
São Leopoldo – RS

Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro é filha de Marcio Astolfi Pedro e
Carla Salomone Marcondes Ferraz e a primeira neta de Carmen Maria
Astolfi Pedro. Em 2018, aos 23 anos, Carolina realizou um grande feito, a
colação de grau em Direito, pela Faculdade Nacional de Direito,
pertencente à UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cerimônia
ocorreu no dia 2 de agosto às 20h30min, estavam presentes os pais, seu
irmão Henrique, 14 anos, as avós, Carmen e Zilmar, tios e primos.
Durante cinco anos de muito esforço, Carol conseguiu equilibrar a
faculdade com o trabalho; já no segundo ano de curso, começou estágio
em um grande escritório de Direito, chamado BMA. O cansaço era
grande, noites adentro estudando e muitas madrugadas no escritório! Os
fins de semana para dormir, tudo que não tinha dormido durante à
semana! Direito é assim mesmo!
Mas o esforço foi reconhecido. No nono período da faculdade, Carolina foi efetivada pelo escritório e
conseguiu seu primeiro emprego na área de Compliance. Nós estamos muito orgulhosos e desejamos que
tenha muito sucesso na profissão que escolheu!
Parabéns para Carol!! Viva!!!
Carla Salomone Marcondes Ferraz
São José dos Campos - SP
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DUAS HISTÓRIAS
ARDENTE EXPERIÊNCIA
Hamburgo Velho era o paraíso da menina loira de olhos azuis, ávida de vida. Tinha tudo de que precisava e
pais amorosos; mais o pai do que a mãe, por ter essa uma postura mais austera, talvez, porque além da
pequena de olhos azuis, havia mais cinco meninas para cuidar. A casa onde viviam era o lugar de maravilhas
e travessuras da caçula Ieda Thön.
Próximo a casa, distante uns 100m, ao dobrar a esquina, em frente à estação do trem, moravam o tio Pedro
e a tia Matilde que, curiosamente, eram irmão de Martin e irmã de Berta, pais das seis meninas Thön; e
perto também ficava a Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho.
Tia Matilde tinha quatro filhos. Julieta, que casou e foi para Três de Maio, Arlindo, Olívio e Elsa, que tinha
oito anos mais que Ieda.
Por morarem em frente à estação ferroviária e também da Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho,
estabeleceram aí uma agência de correios, uma pousada com refeições, e um armazém de secos e
molhados. Tio Pedro cuidava do armazém. Tia Matilde da pousada e da cozinha e Elsa da agência de
correios.
Ieda não deixava um dia de visitar os tios e a prima Elsa. Tinha, inclusive, funções que a esperavam e as
praticava com muita responsabilidade: limpava os carimbos e os pesos utilizados para definir o preço de
envelopes e encomendas. Ficavam brilhando como ouro e eram elogiados por muitos, já que os carimbos
não borravam. Por seus serviços, mesmo feitos por sua própria vontade, Ieda sempre ganhava alguns
doces, que a motivavam muito.
Se Ieda chegasse à hora da refeição, a tia, sabendo que lá a serelepe comeria bem, servia-lhe um saboroso
prato.
As irmãs de Iedinha, às vezes queriam ir até a tia sem levar a pequena e trocavam entre si um sinal de
olhares, que logo era captado pela caçula, que corria para algum esconderijo no caminho em que
passariam as manas. Ao saírem diziam: - ligeiro, antes que ela nos veja. Segundos depois tomavam um
grande susto, dado pela molequinha, que contente ia atrás pulando.
Ieda tinha uma curiosidade que lhe rendeu uma experiência ardente e inesquecível: em cima do balcão de
mármore branco do armazém do tio Pedro, havia garrafas de bebidas e copinhos de vários tamanhos,
muito lindos. Sua forma era de uma pequena taça e a borda com um pequeno bico para apoiar o lábio
inferior, e tomarem uma dose em um só gole. Era um ritual que causava curiosidade a Ieda.
Um dia quente de verão, desceu para a casa da tia logo após o almoço, e lá encontrou somente Elsa,
cuidando de tudo. Seus pais descansavam após o almoço, por uma hora em média.
Ao chegar, Elsa logo lhe pediu: - Ieda, cuida para mim um pouquinho, enquanto vou ao banheiro.
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A danadinha, nos seus curiosos oito anos, aproveitou para provar aquela bebida branquinha e que parecia
inofensiva; imitando os gestos feitos pelos bebedores. Preparou, apontou e ... fogo!
Realmente, ardeu como fogo! O nariz, assim como a garganta ferveram. Não era aquilo que ela imaginava.
Largou tudo e pôs-se a correr para casa chorando, muito brava. Eram 14 horas. Correu para o quarto dos
pais, e enfiou-se embaixo da cama. Adormeceu ainda chorando.
As horas passaram, e já eram 21h e a família e mais uns quantos amigos a procuravam incessantemente.
De repente, de longe, Ieda começou a ouvir seu nome, mas quase não conseguia responder. Seu pai Havia
entrado no quarto e, da janela chamava a todo pulmão: - Ieda, Ieda.... Até que ela conseguiu falar: - aqui...
Martin correu para cama, ajoelhou-se e trouxe a menina pelos pés. Abraçou-a, assustado com sua
fraqueza.
Foi colocada no chuveiro e de lá para a cama.
Foi uma experiência ardente, que nunca mais voltou a se repetir, mas outras e outras a sapequinha
continuou aprontando e, hoje, meus netos divertem-se com as travessuras de menina da bisavó Ieda.

1934 – Natal inesquecível
Era início de novembro de do ano de 1934, quando Ieda, então com cinco anos de idade, teve os primeiros
sintomas de tifo, doença extremamente perigosa que, dois anos antes, havia lhe roubado a irmã Helga.
Ieda sentiu muito sua falta, mesmo que lhe restassem ainda quatro irmãs: Helmi, Hedi, Hilde e Lori. Mas
era a Helga que cuidava dela por incumbência dos pais. Nascida em uma família grande e bem estruturada,
Ieda era muito feliz, tirando o triste fato da perda de Helga.
Quando Ieda foi diagnosticada com tifo pelo Dr. Metzler, foi isolada no quarto de seus pais que ficava ao
nível da calçada, no segundo piso. Não lhe era permitido sair do quarto, nem mesmo da cama. Foram dois
meses tensos. Era cuidada pela enfermeira Vilma, pessoa agradável e competente, indicada pelo médico.
Passados 35 dias de isolamento, Ieda ouviu um movimento estranho na sala e, quando a enfermeira se
ausentou do quarto, curiosa como que sempre foi, espiou pela fechadura, enxergou uma parte da árvore
de natal que estava sendo montada, e ficou muito feliz, pois era sinal de que estaria perto do dia dos
presentes.
Quando teve a certeza de que não havia mais ninguém, resolveu abrir a porta e ficou espantada com o
tamanho da árvore. Ela alcançava o teto e estava fartamente enfeitada. Resolveu, então, admirá-la mais de
perto e, para não fazer barulho ao pisar no chão, pegou todos os travesseiros do quarto, fez um caminho
para pisar e sentou no último em frente à árvore. Nunca tinha visto um pinheiro de natal mais lindo.
De repente, ouviu uma conversa que vinha de baixo, indicando que as pessoas estariam subindo.
Rapidamente recolheu como pode os travesseiros e correu para o quarto deitando-se novamente. Quando
entraram, sua mãe lhe disse que o Natal estava perto e ela teria uma surpresa.
Quando enfim chegou a tão esperada noite, vieram buscá-la no quarto, saindo da quarentena, para
festejar aquela noite com a chegada do Papai Noel. Ficou fascinada, porque o pinheiro estava mais lindo
ainda, cheio de velas acesas. Sentou-se no colo da mãe e a cada vez que lhe diziam que dentro de pouco o"
bom velhinho” chegaria e lhe perguntaria das artes feitas, ela respondia, em alemão: - Não tenho medo do
Papai Noel. Se ele aparecer eu corro para trás da árvore.
Um grande susto ela tomou quando chegou atrás da árvore, e o Papai Noel estava ali escondido,
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esperando-a. Ao saírem de lá, começou o interrogatório: comportou-se e obedeceu? Rapidamente vinha o
"sim”!
Ieda ganhou alguns pacotinhos que nenhuma criança gosta, como cortes de tecidos e roupas. Enfim, o “
bom velhinho” foi embora.
Minutos depois, ouviu bater na porta e em seguida uma sineta. De novo! Pensou. Entrou outro Papai
Noel. Esse sim lhe meteu medo. Correu para o colo da mãe, e recomeçaram os interrogatórios. Seus olhos
se arregalaram e a voz desapareceu, mas gesticulava com a cabeça, inclusive para responder o "mais ou
menos". Afinal, convenceu o Papai Noel, que foi lá fora e voltou com um enorme pacote. Era um carro a
pedal, com lugar, inclusive para passageiro e bagageiro. Esse sim foi um presente para fazer com que seu
Natal tivesse o sabor de Natal.
A felicidade era tanta que a voltinha experimental acabou bem maior do que o permitido.
Com tantas emoções e alegrias, a perversa doença que a isolou por 40 dias ficou para trás, vencida.
Na memória de Ieda, hoje, 83 anos depois, o Natal de 1934 vive como um dos dias mais felizes de sua vida.
Conto essas e outras histórias da menina moleca e brincalhona aos meus queridos netos, para lembrá-los
que sua amada bisavó também foi criança.

Maria de Lourdes (Luli) Braga Feijó
Dois Irmãos – RS

A Árvore Genealogica da familia Astolfi/Dall´Aqcua
já está disponível na internet. Você pode consultá-la
através da nossa página:
www.astolfi.com.br
O usuário é gene@astolfi.com.br e a senha para acesso
é Asto2019
Caso queira compartilhar informações da sua família
que possam ser agregadas na nossa ¨árvore¨, você
pode enviá-las para o e-mail:
alexandre@astolfi.com.br

Informe seu e-mail e seu número de
celular com código de área e
poderemos enviar-lhe informações
sobre o próximo encontro dos
descendentes Astolfi e Dall´Acqua.
Envie para: alexandre@astolfi.com.br
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UMA FAMÍLIA
Onésimo Dall´Acqua

Onésimo nasceu no dia 7 de abril de 1912 em Vila Casca – 2.º distrito do município de Guaporé no estado
do Rio Grande do Sul. Era filho de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto, moradores antigos daquela
localidade. Onésimo casou no dia 27 de janeiro de 1940 com Florinda Marcon, filha de Sebastião Marcon e
Carolina Grespi, também de Casca. O casal teve oito filhos, sendo cinco homens e três mulheres: Leônidas,
Neiva Marina, Sérgio Albino, Luís Ângelo, Maria Carolina, Mário Sebastião, Getúlio e Neuza.
Onésimo, com a esposa, continuou morando na casa dos pais, após o casamento, para auxiliar na condução
dos assuntos familiares, até transferir-se, em 1945, para Ponta Grossa, no Paraná, para trabalhar na chácara
pertencente à empresa de seu cunhado Luis Busato. O mesmo fizeram os pais, Ângelo e Marina, por
solicitação do genro Busato, e passaram então a residir com o filho Onésimo na casa da chácara.
A mudança foi feita de caminhão; no percurso, Onésimo ficou sem dinheiro, para prosseguir viagem. A
solução foi vender seu relógio. Os filhos e Florinda seguiram de trem. Na viagem, uma das filhas – Maria
Dall'Acqua conta que as faíscas do trem chegaram no travesseiro em que ela estava dormindo e o mesmo
pegou fogo. Foi um susto grande e muita gritaria.
Poucos anos depois, em 4 de agosto de 1949, Onésimo mudou-se, com a família, para Caçador, Santa
Catarina, onde moravam as irmãs Gelsomina, casada com Maximino Busato e Albertina, casada com
Armindo Fontana.
Em Caçador ficaram pouco tempo, logo se mudaram para Linha Três Barras, em São Miguel do Oeste, onde
também não tiveram parada; os filhos contam que essa casa era infestada de percevejos. Então, nova
mudança, dessa vez para Linha Campo Salles, também em São Miguel, onde fixaram moradia. Ali
construíram a casa, com a ajuda de Volmir Botaro Daniel, que era sobrinho de Onésimo13. Ele deu a
Onésimo as tábuas para a construção, as quais eram carregadas, nas costas, de Linha Três Barras à Linha
Campo Salles por Onésimo, com ajuda dos filhos. Aqui, receberam também ajuda das famílias do Sr. Vidor e
da família Von Dentz, de quem a nona ganhava raízes de mandioca e as enterrava para que os filhos, que
eram pequenos, não comessem tudo de uma só vez.
Onésimo foi um dos fundadores da comunidade de Campo Salles, que antes se chamava Linha Lagarto; o
nome Campo Salles foi por iniciativa e sugestão dele. Onésimo doou parte de suas terras para que fosse
construída a capela e a escola. Volmir Botaro Daniel então mais uma vez ajudou-o, equipando a escola e
mais duas outras escolas de linhas próximas. E Onésimo, que sabia muito bem ler e escrever, transformouse em professor e dava aulas nas comunidades de Linha Campo Salles e na Linha Três Barras. Quando ele
precisava se ausentar para assistir aos cursos de atualização e formação como professor, era substituído nas
escolas pela filha Maria. Por ser também presidente do sindicato precisava ausentar-se uma vez por
semana do trabalho, conferindo à filha, nestas ocasiões, o status de professora.
Os netos mais velhos contam que o avô Onésimo os ajudava nas tarefas escolares, quando já aposentado.
Como professor, ele havia participado da alfabetização de todos os filhos com muita competência, pois,
além de amoroso, era muito exigente.

13

Volmir Bottaro Daniel administrava uma madeireira em São Miguel do Oeste e era casado com Aria Busato, filha de
Maximino e Gelsomina Dall’Acqua. (informação de Maria Astolfi)
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Em uma conversa com uma moradora de Linha Campo Salles – Carmem Merlo – ela
relatou: – A casa dos Dall'Acqua era muito bonita, sempre bem limpa e a “patente”
(casinha) ou banheiro, era a mais “chique” da comunidade, as tábuas eram
branquinhas, de tão bem escovadas pelas filhas da casa, diz ela.
A família se sustentava com produção de alimentos caseiros. Florinda cultivava a
horta com a ajuda das filhas; hortaliças, bem como batata-doce, mandioca,
amendoim, frutas e leguminosas nunca faltavam. Elas faziam pães, queijos, “poína”,
chimias, e outras especialidades. Os filhos cuidavam da lavoura onde plantavam
milho, trigo, arroz, feijão entre outros. Tinham animais como vacas de leite, porcos,
galinhas e outros bichos.
A família era rigorosamente ligada à religião católica e seguia à risca aos preceitos de sua fé; todas as noites,
a família reunida rezava o terço e, aos domingos, era regra irem todos à igreja.
Em 1986 Onésimo começou a ter fortes dores abdominais, diagnosticado com úlcera logo precisou fazer
uma cirurgia, Seis meses após, outra cirurgia, agora de próstata, e a seguir, o diagnóstico: câncer. Faleceu
em decorrência desse câncer no dia 17 de junho de 1990 com a idade de 78 anos. Sua esposa faleceu no dia
14 de julho de 2010, de infarto aos 90 anos.
Onésimo e Florinda criaram seus filhos em meio à pobreza, mas em um ambiente familiar de amor e união;
não deixaram a eles bens materiais, deixaram, sim, uma herança de fé em Deus e no trabalho, que confere
ao homem dignidade e sentido de vida.

Josiane Merlo
Neta de Onésimo - Garibaldi - RS

Bodas de Ouro - 27 de janeiro de 1990 - Linha Campo Salles, São Miguel Do Oeste SC
Ao centro o casal Florinda Marcon e Onésimo Dall´Acqua
Adultos: Maria Carolina Dall’Acqua, Neiva, Lurdes(esposa do Sergio) Sergio Albino Dall’Acqua, Marinez
(esposa do Getulio) Getulio Dall’Acqua, Mario Sebastião Dall’Acqua, Luiz Angêlo Dall’Acqua, Clairene Ceolin
(esposa do Luiz) Neusa Dall’Acqua com a filha Josiane Merlo no colo, Antoninho José Merlo (marido de
Neusa)
Crianças: Cleverson, Cleumar, Francieli e Marcos (filhos do Leonides). Altemar, Altemir com

Andressa no colo, Altair (filhos da Maria). André e Assis (filhos de Luiz).
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CAMINHADA
Idemar Dall´Acqua

Depois de tanta labuta, correndo atrás de um pouco de sucesso, adolescente, abandonei as
atividades primitivas relacionadas a extratificação primária da Economia, ou seja, capinar a terra,
colhendo batatas, etc. em Ipiranga e fui a Passo Fundo - RS, dedicando-me lá a atividade de
produção e venda de pães – entregador – por um período de dois anos, empregando-me depois
numa empresa de transportes, na função de “chapa”, isto é, carregador e descarregador de
caminhões.
Não satisfeito com essa função, consegui, dentro da própria empresa, o cargo de contínuo e
posterirormente de auxiliar de escritório.
Ainda não satisfeito, busquei objetivos maiores: trabalhar numa agência bancária. Desempenhei as
atividades próprias da função por mais de três anos.
Ainda não satisfeito e já formado em contabilidade, parti para o ramo contábil. Corria a década de
1970, quando empregos havia bastante, inclusive podendo acumular mais que um ao mesmo tempo.
Com o transcorrer do tempo e já com o curso superior, parti para uma atividade nova: lecionar,
acumulando as duas funções, contábil e magistério. E passaram-se muitos anos, até que chegou o
momento da aposentadoria.
Mudança radical, tanto de atividades e de residência, esta mais brusca e preocupante: de Passo
Fundo - RS para Itapema - SC. Como é impossível, conforme minha característica mais forte de
personalidade, ficar parado, investi em outra atividade totalmente diferente das exercidas até então:
na foto, podemos observar a difícil missão desta atividade: -alegrar o povo que vem para a praia de
Itapema.
Assim corre a vida!

Idemar Dall’Acqua
Itapema – SC
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140 ANOS DOS

DALL´ACQUA NO BRASIL
No sopé das montanhas dolomitas beluneses, situa-se La Valle Agordina14. Quando o inverno de
1878 alcançava seu rigor máximo, a pequena localidade, coberta de neve, assistia a despedida de
um punhado de seus melhores homens. Com suas famílias, partiam rumo ao Brasil, que lhes
prometia uma vida sem fome. No despontar dos primeiros sinais da primavera desse mesmo ano,
chegavam, as cinco famílias agordinas, à Colônia Dona Izabel, hoje Bento Gonçalves: Giuseppe
Dall’Acqua, seu primo Luigi Dall’Acqua, Giovanni Damian, Giovanni Schena, casado com Lucia
Dall’Acqua, e Antônio De Zorzi, que se localizaram na Linha Palmeiro, que já havia recebido
outros imigrantes.
Em poucos anos a terra tornou-se insuficiente para sustentar as famílias que iam crescendo e as
novas que delas se geravam. Era mister buscar novas paragens. Assim, forjados em uma natureza de
neve e pedras, com a coragem natural da gente das montanhas, tomaram seus poucos haveres e suas
sementes e encetaram novas caminhadas, agora em terras gaúchas. Em lombo de mulas, venceram
florestas, rios, montanhas e vales; derrubaram árvores, falquejaram tábuas e construíram precárias
moradias. Pela segunda vez, venceram a mata, amanharam a terra, plantaram e colheram. E as
famílias cresceram e prosperaram.
Passados 140 anos de Brasil, relembramos a trajetória das duas famílias Dall’Acqua, cujos chefes
eram primos: Giuseppe e Luigi. Este, casado com Maria Andriollo, nos primeiros anos de 1900, foi
em busca da “cocagna” em terras do município de Encantado, precisamente Linha Quadro, da qual
seus descendentes são considerados os colonizadores. Um filho, o mais jovem, Giuseppe, casado
com Maria Facchinello, em 1925 mudou-se para uma nova área de colonização, na região do alto
Uruguai, noroeste do estado, estabelecendo-se na localidade de Centenário, uma nova colônia, cujo
nome foi dado uma homenagem aos 50 anos da imigração italiana ao Brasil15. De lá, espalhou sua
promissora descendência.
Giuseppe, casado com Anna Bonfardin, faleceu em 1897 em Linha Palmeiro. Seu filho Luigi,
casado com Regina Faccin, foi o primeiro a tomar novo rumo, migrou para a nova colônia de
Guaporé, na Linha 18 de Casca, que veio a ser o 2.º distrito de Guaporé. Ângelo, casado com
Marina Sbardelotto, seguiu-o em 1904 para a mesma localidade. Mathio16 (Mateus), casado com
Luísa Gasperin, por volta de 1917, partiu e se assentou na Linha Boa Esperança, então 6.º distrito de
Santo Antônio da Patrulha, hoje município de Rolante. José (Giuseppin), nascido no Brasil, casado
com Angelina De Paris, continuou morando na Linha Palmeiro e faleceu relativamente jovem,
deixando descendentes.
Abramo17, primo de Giuseppe e Luigi, chegado ao Brasil em 1883, casou em Bento Gonçalves com
Luísa De Maman, também agordina, falecida em 1910, deixando dez filhos. Após novo casamento
com Liberata Lupattini, da Linha Colombo, Guaporé, de onde era morador, Abramo partiu rumo a
14

Ver Revista 15.ª edição LA Valle Agordina, p.21–27.

15

Ver revista 10.ª edição, Os Dall'Acqua no Rio Grande do Sul, p7-20.

16

Ver revista 5.ª edição, Uma família.

17

Ver revista, 15.ª edição, A história de Abramo, p. 28-29.
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Nonoai, noroeste do estado, onde se estabeleceu e tornou-se pai de mais cinco filhos. Abramo
deixou uma grande descendência, que, da região de Nonoai se estendeu para Santa Catarina
principalmente e para outros estados.
Ignoramos o número de descendentes que os pater familie acima nomeados, contam hoje. A esses
devemos incluir ainda os descendentes dos oito filhos de Lucia Dall’Acqua (irmã de Luigi) casada
com Giovanni Schena (uma das cinco famílias agordinas).
Em 140 anos de solo brasileiro, os Dall’Acqua, de agricultores e artesãos evoluíram para a prática
de todas as formas do conhecimento humano. Empreendedores e progressistas estão, hoje, presentes
na indústria, no comércio, na construção civil, na medicina, na área do Direito, na pesquisa
científica, na literatura, no magistério e em outras áreas, sem abandonar a vocação para a terra e
outros fazeres laborais. E, na realização de seus ideais, jovens descendentes Astolfi e Dall’Acqua,
cheios de vigor, conhecimento e competência, estão percorrendo o caminho de volta, ou seja,
procurando, na velha pátria de seus ancestrais e em outros países de além-mar e da América,
cumprir o seu destino, fazendo a sua parte na construção de um mundo mais justo e mais humano.
Prestar um tributo aos nossos antepassados imigrantes e honrá-los como elos de uma corrente
humana que se perde nas sombras do tempo e que nos unem às gerações vindouras na continuidade
de nossa história é um compromisso.
Brindemos, portanto, esses 140 anos de nossos Dall’Acqua em terras brasileiras; brindemos com o
que quisermos, um espumante ou uma taça de vinho, talvez, com um bom café ou ainda com um
chimarrão bem gaúcho, mas brindemos em qualquer momento e sejamos gratos a esses
antepassados por terem-nos trazido até aqui.

Maria Astolfi
Gramado - RS

Casa da família do imigrante Luiggi Dall'Acqua, na
Linha Quadro, no município de Putinga, RS
habitada até hoje por descendentes. A cozinha,
sempre construída separadamente, foi, com o
advento do fogão a lenha, incorporada ao bloco
principal, formando uma unidade.
Hoje dotada de telefonia e eletricidade.

Casa da família de Luiggi Dall'Acqua (filho
do imigrante Giuseppe) em Casca, que
substituiu a primeira e primitiva moradia.
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Primeira casa
construída por Ângelo
Dall'Acqua (filho do
imigrante Giuseppe)
em Casca. A família de
Ângelo Dall'Acqua
ainda habitava esta
residência em 1912.

Casa de Abramo Dall'Acqua em Nonoai, RS. A foto, de 1918, foi feita para comemorar o aniversário de Abramo,
que aparece no canto inferior direito empunhando uma bandeira.
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FONTANA DALL´ACQUA

Alguns meses atrás estávamos fazendo
manutenção em uma estrada interna do
sítio da família, situado em Lomba
Grande – zona rural de Novo
Hamburgo. Nessa atividade, acabamos
por identificar duas vertentes naturais,
uma em cada barranco que ladeia a
estrada. Tivemos sucesso na captura e
canalização dessas vertentes, o que nos
levou a desenvolver o projeto de criar
uma fonte.
Executado o projeto, surgiu a necessidade
de batizá-lo, para o que seria necessário um
nome sugestivo. Pensando na Fontana de
Trevi (Roma) e em outras tantas que vimos
na Itália, logo associamos a ideia com o
nome Dall’Acqua. Assim, a fonte foi
batizada como FONTANA DALL’
ACQUA, justa homenagem nesse ano em
que se comemoram os 140 anos da chegada
dos imigrantes Dall’Acqua ao Brasil e,
especialmente, homenagem à Nonna Itália
por quem sempre tivemos um carinho
especial e guardamos dela boas lembranças
da infância.
Salute aos descendentes das famílias
Astolfi e Dall’Acqua.
Querendo conhecer e provar a água da
Fontana Dall’Aqua não hesitem em visitarnos.
Tito Lívio, Gessi, Christian e Domenico Camerini
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ALCEU FEIJÓ RESPONDE
Entrevista com Alceu Feijó Filho, piloto e escritor. Alceu
é casado com Maria de Lourdes Braga, a Luli, filha de
Elsa Astolfi e Antônio Braga. A entrevistadora é Marília
Virgínia Braga Borecki, irmã da Luli.

Escreveste e acabaste de lançar um livro: “Sou aviador”. Qual o peso desse título na tua vida?
- Achei que o título definia muito bem o que eu realmente fui em toda a minha vida. Comecei a pilotar
amadoristicamente aos 13 anos de idade, aos 18 me brevetei, aos 19 me tornei instrutor do Aeroclube
de Novo Hamburgo e aos 20 anos, me tornei piloto agrícola. Meu sustento e o de minha família
busquei na pilotagem, no caldo do suor do manche. Então, percebi que o título se encaixava
perfeitamente na essência do livro.

De onde partiu a ideia de escrever o livro? Era uma ideia antiga?
-Com um grande amigo chamado Hans Horner, trocava boas conversas de aviação no Aeroclube. Ele
ouvia atentamente minhas histórias e insistia que eu deveria passa-las para o papel. Achava que não
era para tanto, pois simplesmente lhe contava passagens de minha vida profissional, fatos corriqueiros
na vida de um piloto agrícola. Muito insistiu o Hans para que eu me definisse a iniciar.

Foi difícil dar o ponto de partida?
-Não foi fácil realmente. Uma noite de inverno no ano de 2012, às 11 horas da noite, em um anexo que
tenho nos fundos de casa, onde mantenho o escritório de nossa empresa de publicidade aérea, sentei
diante do computador com uma esquálida ideia de dar início ao projeto.
Por um longo período de tempo, pensava em como iniciar. Então, me surgiu a ideia de começar
efetivamente pelo começo, tanto, que o primeiro capitulo intitula-se “O COMEÇO”.
Depois deste impasse inicial, as lembranças foram fluindo e quando percebi, eram 7 horas da manhã.
Durou algo em torno de seis meses toda a execução do trabalho.
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Você é piloto apaixonado pela profissão. Como foi que descobriu a vontade de ser piloto?
A aviação nasce com a gente. Esta vontade não se adquire ao longo da vida. É algo totalmente atípico
das profissões convencionais. Não se aprende a gostar de aviação, ela está dentro de cada um desde o
berço. A passagem de um teco-teco a primeira vez sobre nossas cabeças, dá o starter para uma paixão
incondicional por toda a vida.
Como presidente da Escola do Aeroclube de Novo Hamburgo, lido com o ensino aeronáutico há muitos
anos e sempre percebi este fenômeno passional nos jovens.
Um dia, uma conhecida me procurou porque achava que seu filho tinha interesse por aviação, pois
colecionava figuras e recortes de revistas de aviões. Quando iam a um restaurante com ventiladores no
teto, ele passava todo o tempo apreciando as hélices girando. Disse-lhe que o caso dele era grave e
precisava ser internado em uma clínica no bairro Canudos, chamada de AEROCLUBE DE NOVO
HAMBURGO. Ela riu muito e na semana seguinte lá estava ele matriculado no curso. Hoje é um
competente instrutor da nossa escola e no próximo ano já estará cursando o Curso de Aviação Agrícola.

Voltando ao livro, é destinado a um público específico?
A princípio por suas características óbvias, ele é destinado ao público apaixonado por aviação, porém
imaginei que poderia dilatar este interesse para pessoas fora desse nicho.
Então, contando fatos acontecidos, procurei transmitir o sentimento que me envolvia no momento, de
forma pura e sincera.
Muitos erros por mim cometidos e que me levaram a situações de perigo, retratam bem a veracidade
descrita nesses fatos. Um pouco de romance, também acrescenta um tempero passional que parece
agradar ao leitor. Muitos alunos e pilotos que adquiriram o livro no Aeroclube me disseram que tiveram
seus exemplares sequestrados por seus pais e mães, que os leram avidamente.

E a tua família, ficou surpreendida com o livro?
Meu pai disse que não tinha a menor noção do que eu fazia até ler todo o livro. Minha irmã disse que,
ao ler o livro, percebeu que tinha outro irmão, pois realmente não me conhecia até então. Causaram
espanto estas afirmações, pois não imaginava estarem tão incógnitas essas passagens do meu dia a dia
de aviador. O livro, na verdade, não é politicamente correto em relação a algumas situações, pois os
fatos estão colocados como realmente acontecerem, então algumas mazelas humanas ali descritas
podem não ser do agrado de algumas pessoas, mas foram fatos.

Alguém tem presença marcante no livro?
Minha querida Luli com certeza é a principal personagem desta história. Ela esteve comigo todo esse
tempo, como companheira, amante e fraterna amiga. Alguns episódios mais marcantes levaram
pessoas a me questionar se não a estaria expondo, mas descrever o sincero sentimento que tínhamos
um pelo outro seria uma exposição? Concluímos que não...

De onde vem tanta facilidade com a palavra escrita?
A genética deve ter influenciado talvez: Meu pai Alceu Feijó jornalista e cronista ativo ainda hoje; meu
bisavô Mario de Sá, também foi jornalista durante toda a vida e meu tataravô Karl Von Koseritz, que
não necessita apresentações.

Lembrei que havias comentado anteriormente sobre alguns professores...
Eu sempre tive muita facilidade para redação. Lembro-me do professor Armindo Varisco, no primeiro
dia de aula do Ensino Médio, antigo Colegial, que nos mandou escrever uma redação e, no final do
período, devolveu–as elogiando particularmente a minha. Disse que era a única que não tinha ponto
final no título. Foi um incentivo.
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Sei que foste aluno da Maria Astolfi, nossa tia, no Colégio Alberto Pasqualini.
Sim, fui aluno da Tia Maria no Pasqualini. Exigente professora, que foi marcante na vida de todos nós.
Todos os colegas hoje se lembram dela com muito carinho. Tem um conhecido do Ledur, que mora lá
em Sinop no Mato Grosso do Norte, que quando se encontraram pela primeira vez no fundão de uma
fazenda, foram conversando sobre suas origens gaúchas e hamburguenses, e por final, descobriram que
juntos estudaram no Pasqualini e imediatamente, em coro, lembraram o nome da professora Maria
Astolfi, com muito carinho e saudades.
O meu compadre Régis, outro amigo piloto, também sempre se lembra dela.
Eu nunca fui muito dedicado ao estudo, pois minha cabeça estava sempre no ar (ela deve lembrar bem
disso). Mas com certeza sua rígida e insistente forma de nos passar a gramática, fez alguma coisa boa
entrar na minha cabeça de vento...rsrsrs

Voltando ao livro... o assunto do livro...
Sim, no livro, procurei exaltar a figura do piloto agrícola. Ainda hoje, numa safra anual, morrem mais
pilotos agrícolas do que morreram pilotos brasileiros da FAB na 2° Guerra Mundial. Ele é um
profissional altamente técnico e preparado para exercer a função. Hoje, são menos de 2000 almas
garantindo na mesa do brasileiro farto e barato alimento. O piloto agrícola realiza seu trabalho com
competência e dedicação e muitas vezes sofre uma forte discriminação por isso. O livro fala da minha
trajetória como piloto agrícola e dos casos que vi e vivi nessa época.

Existem muitas controvérsias em relação à aviação agrícola.
Sim, mas sempre digo, quando éramos pequenos, era caro para os nossos pais botar comida na mesa.
Hoje, por conta de colheitas mais abundantes e com menos perdas, o alimento é gerado de forma
suficiente para todo o mundo.
Nas décadas de 50 e 60, o flagelo que assolava o mundo era a fome, representada nos almanaques do
Biotônico Fontoura pela figura esquálida do JECA TATU, quem tem mais de 60 anos lembra isso. E hoje,
o flagelo mundial é a obesidade, representada pelo alimento farto e barato em nossas mesas. E o piloto
agrícola tem uma forte influência na produção desses alimentos.

Quantos anos na aviação agrícola?
Foram vinte e cinco anos...

Qual é hoje a tua função no Aeroclube de Novo Hamburgo?
Agora, em 2017, são doze anos no cargo de Presidente, mas sou sócio desde os treze anos, desde 1967,
ou seja, estou ali há 50 anos.

Existe a ideia de escrever outro livro?
Timidamente já iniciei o primeiro capítulo do próximo. O primeiro foi até o final da aviação agrícola; o
próximo será sobre o período pós, em que realmente episódios muito marcantes semearam a minha
vida.

Como podemos adquirir o livro?
O livro pode ser encontrado nos sites da Livraria Cultura e Saraiva. Na Cultura em formato digital ebook ao preço de R$36.00 e, em volume físico papel, ao preço de R$ 75.00 em papel. Na Saraiva, por
enquanto, somente em formato digital. Entrando nos sites, basta digitar no item “PROCURA”, o nome
do Livro, SOU AVIADOR, ou o meu nome Alceu Mário Feijó Filho.
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JESUS

SEMPRE ALERTA

Alceu Feijó

Geralmente realizava as manutenções de entressafra na oficina do Aeroclube de Novo Hamburgo. Nessa
época do ano, morava naquela cidade e, a proximidade aos recursos técnicos oferecidos pela capital,
facilitava minha vida. Esperava findar a safra de semeadura de pastagem no mês de junho para transladar a
aeronave para Novo Hamburgo. Entre o final da safra de arroz e o início da safra de pastagem havia uma
parada de uns dois meses. Neste período o meu avião ficava na fronteira. Algumas vezes, deixava-o em
Alegrete, no belo sitio do compadre Chico Ledur, onde ficava abrigado em seu hangar.
O Chico Ledur tinha um ajudante muito eficiente chamado Jesus. Era uma pessoa dedicada ao trabalho e
fiel escudeiro do Chico, tarefa que não deveria ser muito fácil, dado ao volume de trabalho que esta dupla
tinha ao longo da safra. Conhecia todas as manias e vontades do Ledur e realizava suas tarefas exatamente
como o compadre achava ser a forma ideal. Era o Santo Jesus, protetor do Chico.
Em uma safra de arroz, eu percebia que, seguidamente, quando drenava o tanque direito após uma chuva,
uma pequena quantidade de água estava acumulada nesse tanque. Achava aquilo estranho, pois o tanque
esquerdo sempre estava isento desta contaminação, e costumava manter os dois tanques cheios durante a
noite, justamente para evitar a contaminação da gasolina.
Comecei a desconfiar da tampa do tanque, troquei-a de lado e a água passou a se acumular no tanque
esquerdo, confirmando a minha desconfiança sobre a tampa. Decidi então, que na revisão de entressafra,
trocaria a borracha vedante da tampa. Ainda era uma situação administrável, pois o acumulo de água não
era preocupante.
Ao findar a safra, transladei o GPB para Alegrete, onde o deixaria por dois meses, abrigado no hangar do
Chico Ledur. La chegando, fui recebido pelo Jesus, que prontamente me auxiliou a guardar o avião no
hangar. Pedi para o Jesus, no outro dia, dar uma boa lavada no avião, com um lava-jato de água quente e
para isso lhe ofereci uma gorda gorjeta. Fiquei conversando fiado com o compadre até a chegada do Edu
trazendo a minha camionete e com a qual segui viagem para casa.
Durante a viagem, lembrei da tampa do tanque. Deveria ter avisado o Jesus para não concentrar o jato de
água sobre essa tampa, mas como já estava longe, deixei este problema para o retorno, quando buscasse o
GPB.
Isso aconteceu dois meses depois, e aquilo que via dois meses antes como um problema a ser resolvido nas
tampas dos tanques havia morrido no esquecimento.
Ao chegar ao sitio do Chico, saboreei o almoço preparado pela comadre Beti, trouxe o chocolate de praxe
para a afilhada Fabiana e depois da deliciosa refeição, nos refestelamos em confortáveis cadeiras, na
varanda de sua bela morada, enquanto entre goles de cafezinho, jogávamos conversa fora.
No meio da tarde, resolvi seguir viagem para Uruguaiana com o GPB, onde alguns milhares de hectares de
semeadura de pastagem me aguardavam. Já estava ansioso em retornar ao trabalho junto daquele fiel e
bravo parceiro.

56

Quando me dirigi ao hangar, o Jesus já havia retirado o GPB para o pátio externo e o havia drenado e
conferido o óleo conforme me disse. Verifiquei os liquidômetros dos tanques e mostravam a necessidade
de reabastecimento. Resolvi voar até o Aeroclube do Alegrete, uns 5 minutos de voo e reabastecer.
Aproveitaria para abraçar aqueles amigos do Aeroclube. Me despedi do Chico e do Jesus, agradecendo a
fraterna acolhida dada ao meu parceiro alado. Decolei e 5 minutos depois estava encostando na bomba de
gasolina do Aeroclube, onde o Sepé Barradas, então um menino faceiro e imberbe, encheu os dois tanques.
Neste ínterim, fui até o hangar cumprimentar o amigo Fernando Guerra, que junto ao Amaral, me recebeu
com muito carinho e atenção, marca registrada daqueles cavalheiros dos ares.
Depois de abastecido, dei uma displicente drenada no combustível, sem conferir o que saia dos tanques,
embarquei e decolei para Uruguaiana, distante 150 km ao oeste de Alegrete, em torno de 50 minutos de
voo.
Subi para 1000 pés sobre o solo e no rumo 280 segui para meu destino. Era uma tranquila tarde de outono,
alguns cúmulos de bom tempo ornamentavam a paisagem, quebrando a monotonia do relevo
extensamente plano daquela bela região. Respirava o ar puro daquelas paragens, me sentindo feliz e
privilegiado por aqueles momentos e com 25 minutos de voo, para quebrar a rotina, resolvi trocar de
tanque e somente neste momento percebi estar selecionado o tanque direito. Liguei a bomba elétrica,
selecionei o tanque esquerdo, depois de alguns segundos desliguei a bomba, observando o instrumento do
fluxo de combustível que permaneceu constante.
Me deixei então perder novamente em meus pensamentos, de que como a vida era boa para os
afortunados ciganos dos céus. Lentamente um estado letárgico me envolveu a alma e o corpo, ao ponto de
experimentar um breve fechar de olhos, embalado pela constante vibração e o rumor firme do sempre
confiável motor Lycoming de 300 HP.
Quantos milhões de explosões já haviam atormentado as cabeças de seus pistões nos últimos anos. Sua
fidelidade nos cruciais momentos dos milhares de decolagens, com temperaturas extremamente limítrofes.
E sua exigência em troca deste infame trabalho...? Era unicamente aquela microscópica película de óleo
que acariciava suas peças, enquanto estas, constantemente enroscavam-se e esfregavam-se mutuamente
em uma infinita e interminável orgia. E para embriagar esta sensual relação...? O puro e cristalino
combustível de 130 octanas.
Em uma cabine de avião, as coisas acontecem rapidamente. De um estado de total letargia e sonolência
para um pandemônio geral, só precisa de um segundo. E foi o que aconteceu naquela tarde.... O motor deu
duas tossidas e parou.
- JESUS....!!!
O medo não chega a se pronunciar nestes momentos, não tem tempo. O que surge do nada é um incrédulo
espanto que abre as válvulas injetoras de adrenalina ao máximo.
A ação é imediata, buscando soluções armazenadas no íntimo de nosso cérebro. Imediatamente troquei de
tanque e acionei a bomba elétrica, pois tinha sido a minha última ação. Desfazer a última ação antes da
emergência é a regra não escrita.
Automaticamente, corri os olhos para frente e aos lados, procurando um local para pouso, não muito difícil
de encontrar naquela plana região. Mantinha o nariz do avião baixo, para manter a velocidade, que
também servia para manter a hélice como um cata-vento impulsionando o motor e assim, acelerar a
passagem da água na linha e proporcionar seu re-acendimento, quando voltasse a receber o combustível
puro.... isso se voltasse a recebê-lo a tempo.
Comecei a enquadrar uma estrada vicinal para pouso. Era bem estreita mas tinha um comprimento
razoável, não ia ser fácil, pois o vento era de través pela direita, mas eu tinha a certeza de pousar em um
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piso sem os buracos e cupins, obstáculos comuns de serem encontrados no campo bruto. Manter-me em
seus limites laterais só ia depender de minha habilidade. Baixei os flaps em sua posição máxima e meus
sentidos estavam ajustados em total sensibilidade para obter um pouso bem-sucedido, pois aquela
máquina não podia ser danificada, dela dependiam muitas pessoas.
Então, a mão do verdadeiro JESUS, aquele cujo nome meu instinto proferiu no momento da pane, como
uma derradeira suplica, assumiu o controle da situação. Uma serie de tossidas do motor me indicavam a
ressurreição deste do mundo dos mortos, para em seguida, liberto da contaminação aquosa, voltar ao vigor
de sua potência total, nos levando novamente a segurança das alturas.
Tudo durou menos de um minuto, mesmo assim, pareceu uma eternidade até o motor reagir. Perdemos
700 pés de altura.
Subi até 3000 pés, sempre ouvindo atentamente o motor, que passou a funcionar redondinho. Estava
selecionado o rádio na frequência usada pela aviação agrícola da região e ouvi o Luizinho trabalhando na
fazenda São Joaquim, a uns 5 minutos de voo, onde me encontrava. Chamei o Luizinho no rádio e tivemos o
seguinte diálogo...:
- Uniform Fox Uniform na escuta do Golfo Papa Bravo...?
- fala magrinho, tô na escuta....
- bixo...tu tá na pista da são Joaquim...?
- sim.. porquê...?
- me deu uma parada de motor…acho que foi água na gasolina, tu tem ferramenta ai contigo para
soltar os drenos e mangueiras de combustível...?
- tem sim...pode descer aqui que vamos te dar apoio....
- ok...em 5 minutos chego ai...
Mais alguns minutos de voo e localizei o campo onde ele operava e pousei normalmente.
Peguei alguns camburões vazios e drenei todo o combustível. Soltei todas as mangueiras da linha de
combustível e limpei o filtro. Havia remanescente no tanque esquerdo, quase 20 litros de água.
Nunca soube a origem desta água. Poderia estar se acumulando há tempos como poderia ser pela ação da
lavagem feito pelo Jesus, ou até pelas duas hipóteses. Também não questionei o Jesus sobre isso para não
constrangê-lo, pois sabia da responsabilidade de suas ações e como não lembrei de avisá-lo do problema
da tampa, não poderia culpá-lo por isso. Em uma situação normal, aquelas tampas vedariam com eficiência
as investidas do lava-jato do Jesus.
Mas afinal, naqueles dramáticos momentos, o importante foi a ação oportuna e precisa de seu SEMPRE
ALERTA, TOCAIO.

Alceu Feijó
Dois Irmãos - RS

Extraído do livro SOU AVIADOR
Feijó, Alceu – Editora Autografia
Rio de Janeiro, 1° edição, cap. 133, p. 676

58

Bianor Luiz Ghelen
Bianor

nasceu em 30 de janeiro de 1947. Filho mais velho do
Mundi e da Angelina, tinha três irmãs: Maria, Beti e Eloá. Dividia a
casa com a avó que ajudou na sua criação, Olga. Veio de uma
família muito religiosa. Foi casado com Lisete com quem teve três
filhos: Rafael, Gabriela e Hermann. Colou grau como bacharel em
Direito pela UPF e. pós-graduado pela UCS, mesma instituição onde
deu aulas no núcleo da UCS em Guaporé.
Na vida pública, Bianor iniciou sua vida pública como presidente da
União Guaporense de Estudantes, traçando um caminho de fé,
trabalho comunitário, defesa dos direitos e a grande paixão: a
radiofonia. Iniciou com um programa nos anos 60 na rádio Aurora, e
inovou nos anos 90, estando à frente de um programa de variedades
e outro de resgate da cultura e da história de Guaporé e em defesa da
ecologia.
Na vida política iniciou como vereador por duas legislaturas: 1969 a 1973 e 1973 a 1977.
Posteriormente foi vice-prefeito nos anos 1983-1988. Em todos os seus trabalhos o aspecto
comunitário esteve sempre presente. Possuía um grande envolvimento com vários projetos da
comunidade, atuando na APAE, na Horta Comunitário, no Conselho Agropecuário e de
Associativismo, no Coral Comunicação Unicanto, no Conselho Escolar Bandeirante, na Escola
Municipal Conceição, Conselho Municipal da cultura18. Merece atenção o projeto de casas
populares – Promorar e O Fundo de Previdência do servidor municipal FUNDOPREVI.19
O projeto PROMORAR o teve como grande idealizador e defensor. Além de gerenciar os recursos
financeiros ele era também o coordenador geral do projeto. O cuidado era para além do
materializado, era com a construção de lares e não apenas casas. Havia uma orientação muito clara
que perpassava todo o projeto: A NÃO DISCRIMINAÇÃO dos pobres para com os mais pobres.
Isso foi concretizado através dialogo e orientação a todas as famílias sobre princípios básicos de
higiene, limpeza e conservação da nova morada.20
O Fundo de Previdência do servidor Municipal, Fundoprevi foi instituído pela lei municipal
3006/2009. Na sua elaboração foram envolvidas várias lideranças em especial a do Bianor Gehlen:
“Ele foi fundamental. Toda vez que vou receber eu agradeço ao Bianor”. Foram realizadas inúmeras
reuniões e debates com os municipários. A partir das reuniões, à luz da Constituição e das
orientações do Tribunal de Contas do Estado, Bianor elaborou o Fundo de Previdência do Servidor
Municipal. O Sr. Lauro Ghiggi insistia constantemente sobre a autoria do Fundoprevi. Considerava
um grave erro o desconhecimento dos municipários de Guaporé do esforço, do trabalho enfim, da
autoria do Fundoprevi: Bianor Luiz Gehlen.

18

Depoimento da sra Marília Casagrande de Almeida
Depoimento da sra Aloma Zardo
20 Troféu Rotativo-Sesi Lazer - Bianor Luiz Gehlen
19
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A política foi uma das grandes paixões que Bianor carregou na vida. Acreditava na política como
ferramenta de mudança social e de promoção de dignidade de vida. Acreditou até o fim que a boa
política transforma e devolve às pessoas direitos negados. Acreditava num futuro mais igualitário e
digno. Acreditava na paz e na promoção da paz como único caminho para resolver as diferenças.
Recebia com igual respeito e competência pessoas de todas as classes sociais, independente se a
pessoa tinha condições ou não.
Bianor faleceu em 18 de fevereiro de 2003 e hoje ele repousa ao lado da vovó Olga, da mãe
Angelina e do Pai Sigismundo. É comum encontrar pessoas da comunidade rezando ou depositando
flores em agradecimento pelo bem recebido. Sua presença se faz presente também no espaço da
rádio com a inauguração de uma sala na rádio Opinião com o seu nome; na sua fotografia na galeria
dos presidentes da Câmara dos Vereadores; no reconhecimento da estátua de Marcelino
Champagnat, do antigo Colégio Marista, como patrimônio histórico da comunidade; no monumento
da história de Guaporé na praça Vespasiano Corrêa e na designação de rua no trecho entre o acesso
a Anta Gorda e rua do nascente com o nome “Bianor Luiz Gehlen”.
A partida do corpo físico interrompeu muito cedo o convívio com essa figura amável, brincalhona e
dotada de um coração gigante. Apesar da distância, seu espírito gentil continua impregnando cada
página da nossa história.

Gabriela Ghelen
Filha de Bianor
Porto Alegre - RS

Para lembrar Bianor Luiz Ghelen nos 15 anos de seu falecimento, transcrevemos, do jornal
Tribuna da Serra, de Guaporé, de 2003, a matéria do colunista Juca Vicari, a qual traduz bem
a pessoa alegre, expedita e realizadora que era o Bianor.
Era um dia mais ou menos frio de 1996. Uma funcionária do Núcleo Universitário entrou afoita na
prefeitura para dizer que homens de uma empresa de Bento Gonçalves tinham encostado um
caminhão e começado a remover o conjunto de estátuas de Marcelino Champagnat. Mas como
assim? Não sei, respondeu a nervosa funcionária, estão lá e já começaram a retirada. O prefeito
chamou o Bianor Ghelen, explicou o que estava acontecendo, e este foi para a sua sala. Quinze
minutos depois, ele estava de volta com um decreto que fazia o tombamento do Monumento
Histórico e Cultural Champagnat. O decreto dizia que o monumento, pelas suas características, pela
vinculação com a história da cidade, em razão do apreço que a comunidade devotava e de seu
caráter histórico consagrado pela opinião pública, devia ser tombado como patrimônio público. E
assim foi feito. E os homens que antes estavam tirando, agora tiveram que repor o Marcelino e as
três estátuas menores que representam três alunos. A lembrar que só existem três conjuntos iguais a
esse, em todo o Brasil. Então vocês devem estar pensando: – e eu com isso? Claro que alguns
poucos têm a ver com isso. Mas eu tenho, porque vivi aqueles momentos de tensão na prefeitura,
afinal era um patrimônio de Guaporé que estava indo embora.
Eu conto esta historinha só para lembrar como o Bianor era rápido no gatilho em busca de soluções.
E ele fazia dessas, via de regra, rindo. Aliás, quando ele ria, o fazia desde o dedão do pé até o
último fio de cabelo, que já eram poucos. Que figura extraordinária era o Bianor. Prestativo, sempre
pronto para uma boa ação. Um cidadão acima de tudo. Sem meias palavras, franco, aberto, nada de
empacado. O Bianor está me fazendo falta. Sinto falta das discussões homéricas que fazíamos,
como aquela em que ele defendia aqueles que falavam errado om um “ere” aonde iam dois. Ele
argumentava que era preciso manter a cultura dessas pessoas, eu achava que não. Uma gostosa
gargalhada acabava com a discussão. Até hoje desconfio que ele estivesse gozando com minha cara.
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Em seu tempo de prefeitura, ele criou o Fundoprevi que até hoje funciona como um relógio,
servindo de exemplo para outras prefeituras. O Lauro Ghiggi quis dar o nome dessa lei de Bianor
Ghelen, mas não teve sucesso.
Quando o Bianor não acordou depois de uma noite, provavelmente mal dormida, começaram os
movimentos para homenagear aquela pessoa tão querida na cidade. Falou-se em dar seu nome para
a Casa da Cultura. Eu, particularmente, não achava uma boa ideia. Afinal no tempo em que ele
esteve na prefeitura, nunca se empenhou na obra. Mas uma homenagem do Poder Público ao Bianor
se faz necessária. Não sei bem o quê, mas tem que ser coisa grande. Nome de rua me parece pouco
por tudo o que representou.
Mas, enquanto essa homenagem não vem e um dia virá certamente, seu amigo Telmo Martins abre
espaço em sua rádio e dá o nome de Bianor Luiz Ghelen para uma Sala de Gravações na emissora.
Assim, todos os dias, alguém no microfone da Opção FM, vai dizer: “ Diretamente da sala Bianor
Luiz Ghelen ...” E toda a cidade vai lembrar do Bia, um homem que quando Deus criou, certamente
devia estar de bom humor.

Bianor, presidente da câmara de Vereadores de Guaporé.

Bianor era filho de Segismundo Ghelen e Angelina Caron, neto de Antõnio Caron e Josefina De
Maman, bisneto dos imigrantes Antônio de Maman e Ângela Dall’Acqua e trineto dos imigrantes
Giuseppe Dall’Acqua e Anna Bonfardin, moradores da Linha Colombo em Guaporé.

Maria Astolfi

61

VERDADES DAS CRIANÇAS
Giovana, a Gigi, filha da Ângela Feijó tem quatro e mora em Nova Petrópolis com o pai e a esposa
Edy. Um dia, depois de passar um tempo com a mãe em Dois Irmãos, ao voltar para Nova Petrópolis,
ao entrar no seu quarto, exclama feliz:
- Ai, como eu estava com saudades do meu quarto! - Edy, você colocou meu lençol e colcha preferidos! É
porque você me ama muito, né?!

Maria de Lourdes (Luli) Braga Feijó
Vovó Heidi deu dez reais para Gigi comprar o que quisesse no mercado. Ela saiu de lá com um brigadeiro,
um brócolis e com troco para a próxima compra. Realizada, foi esperta e negociou o pão de queijo para o
papai pagar.

Maria de Lourdes (Luli) Braga Feijó
Certa vez, em 2009 talvez, tendo o Pedro Henrique seus seis anos, me pediu um boneco de um super-herói
chamado MAXSTEEL. Como ele já tinha uns dois ou três desses, disse-lhe que eu não via sentido em pedir
mais um. De forma tranquila e bem calma, “negociando” comigo, ele começou a ponderar. Estávamos
ambos sentados na cama dele, olhando para a estante dos brinquedos e o diálogo segue assim:
- Pai, olha só, queria um Max que voasse.
- Filho, to vendo três aí.
- Sim, mas nenhum voa; aquele ali escala montanha, o outro mergulha e aquele outro
ali, apontando com o dedinho, mergulha também. Nenhum deles voa, pai.
- Mas, filho, já é o bastante para brincar. E além do mais, a gente deve guardar
dinheiro, sabia? Tu queres um irmãozinho, para isso precisamos de uma casa maior.
Também preciso trocar o carro da mãe, que tu disseste que tá “véio”, então eu
preciso guardar dinheiro para estas e outras coisas, não achas?
- Ah pai...
Então, numa tentativa de explicar com calma o porquê da minha relutância em dar-lhe um presente que eu
julgava desnecessário, mostrava a ele que havia outras prioridades no momento. Era uma simples tentativa
minha de fazê-lo pensar sobre o assunto:
- Vamos fazer o seguinte: tu decides. Vou te deixar escolher o que o pai deve fazer: comprar mais um
boneco sendo que já tens três, guardar a grana para uma casa maior para receber o mano e um carro para
a mãe.
Ele parou por um momento. Longo devo dizer. Certo suspense no ar. Ficou pensativo, dobrou a perna
esquerda perto do peito, botou a mão direita embaixo do queixo com o dedinho indicador no rosto, me
olhou e sentenciou:
- Pai, acho que tu deve trabalhar mais!
Pronto. Acabaram aí poderes para menores de 10 anos na minha casa.

Émerson Astolfi

Outra do Pedro:
- Mãe, traz uma maçã pra mim comer;
- Filho, é para EU comer, disse-lhe corrigindo o português;
- Ah não, essa é minha, pede outra para a mãe.

Émerson Astolfi
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NOTÍCIAS SOCIAIS

Nascimentos
– Bernardo Feijó Hansen – filho de Cláudia Feijó e André Fernando Hansen , em Novo Hamburgo em 20 de
junho de 2016. Bernardo é bisneto de Elsa Astolfi Braga e Antônio Braga.
– Ettore Maldaner, nascido em 20 de julho de 2016 em Dois Irmãos, RS, filho de Virna Sbroglio e Émerson
Maldaner e neto de Clara Astolfi e Janir Sbroglio.
– Pietro Sbroglio – filho de Andrei Sbroglio e Roberta Karine dos Santos, em 24 de dezembro de 2016 em
Dois Irmãos, RS. Pietro é neto de Clara Astolfi e Janir Sbroglio.
– João – filho de filho de Rodrigo Sbroglio e Danielle Gerhard Kelsch, em 10 de janeiro de 2017 em São
Leopoldo. João é neto de Clara Astolfi e Janir Sbroglio.
– Gabriel Duarte Braga – filho de Felipe Rafael Braga e Michelle Duarte, em Brusque, Santa Catarina em 4
de maio de 2017. Gabriel é bisneto de Elsa Astolfi e Antônio Braga.
– Domênico Astolfi Mena – filho de Felipe Astolfi Pedro e Sonia Jahra Mena em 13 de outubro de 20017
em Utrech, Holanda. Domênico é neto de Carmen Astolfi e Alexandre Pedro, bisneto de José Astolfi e Itália
Dall’Acqua, trineto de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto e de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini.
– Diulia Luíza Dall’Acqua – filha de Diogo Luiz Dall’Acqua e Analu Orsato, em 27 de março de 2018 em
Passo Fundo, RS. Diulia é neta de Eliezer Dall’Acqua, bisneta de Lidovino, trineta de José e tetraneta do
imigrante Luigi e Regina Faccin, de Casca, RS.
– Dylan James Albo Taylor – nascido em 30 de abril de 2018, filho de Aline Astolfi Albo e Rufus Herold
Taylor, em Sydnei, Austrália. Dylan é bisneto de Mário Astolfi e Élide Bonetti e trineto de José Astolfi e Itália
Dall’Acqua.

Casamentos
- Aline Albo, filha de Ebert e Liane Astolfi. Em Sidney, Austrália, no dia 8 de março, 2017, com Rufus Harold
Taylor. Aline é neta de Mário Astolfi-Élide Bonetti, bisneta de José Astolfi e Itália Dall’Acqua.
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Falecimentos:
Benito De Maman, filho Mateus e de Vitória Astolfi, antigos moradores da Linha Colombo em
Guaporé. Nascido na Linha Colombo, era casado com Catarina de Souza Leite e residia em
jacutinga, RS. Deixou os filhos Volnei Mateus, Neusa Fátima, Cleonice Salete e Lainor e seis netos.
Em 11 de junho de 2017.
Hermes Damiani, em Antônio Prado, RS, em 7 de julho de 2017. Era filho de Benvinda
Dall’Acqua e Mário Abramo Damiani, neto de José Dall’Acqua (Giuseppin) e bisneto do imigrante
Giuseppe Dall’Acqua. Era casado com Reli Verza. Deixou dois filhos.
Corrado Vasile, em 29 de julho de 2017 em Caronno Pertusella (VA) Itália. Nascido 16 de abril de
1959 em Monasteracce, Reggio, Calábria. Era casado com Ângela Astolfi, filha de Evaldo e Myria
Lerner, neta de José e Itália Dall’Acqua.
Tirso Astolfi, filho de Mário e de Élide Bonetti (in memoriam), em Porto Alegre em 30 de outubro,
2017, c.c. Marlene Meneghel, pai de Emmanuel e avô de Valentine Mello Astolfi. Contava 67 anos.
Lourdes Dall’Acqua, casada com Nemésio Lunelli, em fevereiro de 2018, com 74 anos em Ponta
Grossa, PR. Lourdes era filha de Plínio Dall’Acqua e Sibila Fontana, neta de Ângelo e Marina
Sbardelotto, nascida em Nova Prata na época em que o seu pai Plínio construía os bancos e outros
móveis da Igreja Matriz daquela localidade.
Felipe Astolfi, filho de Roberto Astolfi e Marcia Cechi, no dia 7 de maio de 2018 em Joinvile, SC,
em acidente de trânsito. Contava 20 anos. Neto de Silvino Astolfi e Marcelina Chiamulera, bisneto
de Isidoro e Silene Lodi, trineto de Antônio Astolfi e Teresa Azzalini.
Leonides Dall’Acqua – filho de Onésimo e Florinda Marcon e neto de Ângelo Dall’Acqua e
Marina Sbardelotto, nascido em Casca, então 2.º distrito de Guaporé. Faleceu, em Joinvile no dia 9
de agosto de 2018. Deixa quatro filhos.
Ieda Zanatta Novello, em 27 de junho de 2018 em Pato Branco PR, filha de Inês Dall’Acqua e
Fedele Zanatta, neta de Ângelo Dall’Acqua e Marina Sbardelotto, nascida em 1.º de fevereiro de
1935 em Guaporé. Deixa um filho.
Ana Camilotti Dall’Acqua, viúva de Augusto Benjamim Dall’Acqua, aos 92 anos em Ilópolis, RS,
dia 4 de setembro de 2018.
Plínio Ângelo Astolfi, aos 96 anos em Guaporé, RS, em 18 de outubro de 2018. Era filho de José
Astolfi e Itália Dall’Acqua, casado com Vilma Dal Pizzol (in memoriam), pai de cinco filhos,
Edemar, Neuza, Marília, Jorge e José Antônio, avô de sete netos e dois bisnetos.

Formaturas:
Iáscara Anna Valente Mattes, filha de Nefertiti Valente e Altair Antônio Mattes, em Engenharia
Sanitária e Ambiental, pela Universidade Federeal de Santa Catarina em 10 de agosto de 2017.
Iáscara é neta de Olivier Valente e Hilda Caron, bisneta de Josefina de Maman e Antônio Caron,
trineta de Antônio De Maman e Ângela Dall’Acqua e tetraneta de Giuseppe dall’Acqua e Anna
Bonfardin.

64

Martina Camerini Marafon, filha de Ângela Camerini e Altemir Marafon, em Medicina pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 22 de junho de 2018. Martina é neta de Zélia
Astolfi e Francisco Camerini.
Carolina Marcondes Ferraz Astolfi Pedro, em Direito pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Carolina é filha de Marcio Astolfi Pedro e Carla Marcondes Ferraz e neta de Carmen
Astolfi Pedro.
Susana Damiani, filha de Hermes Damiani em Direito pela UCS — Universidade de Caxias do
Sul, RS

Outros fatos

Alexandre Astolfi, acompanhado da esposa Maribel Pohren e dos filhos Marcelo e Ricardo,
retornaram a viver em Novo Hamburgo, RS, após residirem pelos últimos 10 anos na cidade do
México.

Não se esqueça de mandar, desde agora,
as notícias sociais de sua família, para
serem publicadas na próxima edição da
nossa revista.

mariastolfi@gmail.com

Aproveitamos este espaço para oferecer a você, leitor, as palavras do Rabino Sobel, as quais,
dispensando comentários, podem nos levar a uma oportuna reflexão nesse final de ano.
HORA DE VIVER

Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só
nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Esperamos
demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas. Esperamos
demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de dar,
espontaneamente. Esperamos demais para sermos pais de nossos filhos
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos,
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar
carinho aos nossos pais, irmãos e amigos. Quem sabe quão logo será tarde
demais? Deus também está esperando. Esperando que paremos de esperar.
Esperando começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta
vida nos foram dados. Meus amigos: é hora de viver!
(Rabino Henry Sobel)
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