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Para mostrar o nosso lindo interior
A conclusão do curso de formação em turismo rural proporcionou que mais um grupo 
de famílias do nosso interior esteja apto a íntegrar o roteiro Farroupilha Colonial que 

mostra maravilhosas opções em gastronomia, hospedagem, produtos artesanais 
e coloniais. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Senar e Sintrafar. Página 13

Ida, 
a guerreira e pioneira 
que teceu parte da 
nossa história.

Sul é a região brasileira que mais 
conhece sobre sustentabilidade

FARROUPILHA 
SUSTENTÁVEL
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Ela estava internada no Hospital 
da Unimed em Caxias do Sul, onde 
tratava uma infecção intestinal. Ida 
sofreu uma isquemia cardíaca e 
acabou falecendo.

Determinação, força, coragem 
e persistência foram algumas das 
qualidades desta empresária que i-
zeram da sua trajetória um registro 
importante para o desenvolvimento 
do município.

Ao longo dos seus 80 anos, Ida 
representou com maestria o espíri-
to guerreiro e empreendedor femi-
nino, se tornando uma personagem 
fundamental da história de cresci-
mento e desenvolvimento da cida-
de, e deixando um legado de peso 
para as futuras gerações.

Natural de Feliz, Ida se mudou 
para Farroupilha com 14 anos. Logo 
começou a trabalhar aprendendo o 
ofício que iria ser o responsável pela 
criação da marca consolidada no 
mercado há 59 anos.

Desde pequena sabia que não 
seria somente mais uma, mas al-
guém que faria a diferença. Estava 
predestinada e o mais importante, 
já trazia no sangue o espírito em-
preendedor que impulsionou a rea-
lização dos seus sonhos.

Em Farroupilha ela casou e co-
meçou a construir sua família com 
a chegada dos três ilhos, Adelaide, 
Agnaldo e Adriana. Neste período 
não poupou esforços para ter seu 
negócio próprio e poder oferecer à 
família mais conforto. O início não 
foi fácil. Trabalhava durante o dia e 
a noite, na pequena casa onde resi-
dia, confeccionava peças infantis.   

Com o tempo resolveu se dedicar 
apenas à sua empresa, alugou o espa-
ço no mesmo endereço em que a ma-
lharia encontra-se até hoje, na Barão 
do Rio Branco. Com isso, em 1962 
nascia a Malharia Paniz, em plena ati-
vidade até os dias atuais. Nos últimos 
anos, Ida dividia com a ilha Adelaide 
tarefas na administração. 

Forte, decidida e perseverante, 
nos últimos anos ela se dava ao luxo 
de ter um horário mais lexível, mas 
engana-se quem pensa que ela não 
acompanhava de perto tudo o que 
acontecia no seu empreendimento.  

Conforme destaca a ilha Adria-
na Paniz, Ida sabia exatamente o 
que queria e onde desejava chegar. 
“Ela sempre foi intensa, determina-
da, justa. Quando tinha que dizer 
algo, bom ou ruim, ela dizia, era a 
sua essência”. Ressalta. “Ela era nos-
sa fortaleza, motivando a seguir em 
frente. Hoje, ao acordar e desejar 

Farroupilha se despediu no sábado, 9, de uma das pioneiras tanto na indústria como no comércio 
direto de malhas, onde contribuiu para tornar o município conhecido nacionalmente como a capital da malha

Ida Benvenutti 
falece aos 80 anos e deixa 

importante legado sobre empreendedorismo

um bom dia, ela teria dito: Bom dia, 
seca as lágrimas atrás das cortinas. 
Conia em Deus, coragem...vai e re-
começa. Ela foi uma mulher que fez 
uma história e deixou um legado 
muito forte. Restam agora as belas 
lições que icarão na eternidade por 
ela ter tocado de alguma forma o 
coração das pessoas que tiveram a 
oportunidade de conhecê-la”, enfa-
tiza Adriana.

Em uma entrevista feita pelo 
Jornal O Farroupilha, em 2016, 
questionada se faria tudo da mesma 
forma, Ida respondeu sim, porém, 
que cuidaria mais da saúde. “Eu tra-
balhava dia e noite, levava meus i-
lhos pequenos para a malharia, pois 
tinha que icar de olho neles. Mas 
sempre enfrentei os problemas de 
cabeça erguida, buscando soluções. 
Nunca pensei em desistir, mesmo 
tendo enfrentando muitas diicul-
dades no início. Sabia onde queria 
chegar”, salientou. “Passamos por 
tempos difíceis, mas sempre supe-
ramos, através de muito trabalho e 
acreditando que tudo iria dar certo”, 
complementou.

Nesse período de mais de 50 

anos vivenciando cada etapa da em-
presa, Ida também acompanhou o 
desenvolvimento do município, as 
mudanças ocorridas e as crises eco-
nômicas e sociais. Conforme ela, 
embora o cenário tivesse mudado 
e novas diiculdades aparecessem 
a todo o instante, os sonhos jamais 
poderiam ser interrompidos. “Mu-
danças sempre vão ocorrer, mas até 
onde pudermos vamos em frente, 
trabalhando sempre, seguindo a 
vida”, costumava falar.

Em 2013, Ida recebeu o títu-
lo Cidadã Honoríica, a distinção 
mais antiga que a Câmara de Ve-
readores  de Farroupilha concede, 
desde 1964. Para ela foi um reco-
nhecimento pelo trabalho e por ter 
podido contribuir de alguma forma 
para o crescimento do município.

Sem medo de empreender, mas 
pensando em cada passo, se organi-
zando. Esse é a lição que a mulher, 
mãe, avó, bisavó, amiga, empresária, 
empreendedora e pioneira deixa, 
tanto para a geração atual quanto 
para as futuras, pois o fundamen-
tal para o crescimento é coragem e 
persistência.

Adriana Lins  -  Jornalista Ida Benvenutti fundou a Malharia Paniz no início dos anos 60

FOTO: Arquivo Familiar
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“Eu estou vendo novos estudos 
e minha imunização está lá em cima. Para que vou tomar? 

Seria a mesma coisa que você jogar R$ 10 na loteria 
para ganhar R$ 2. Não tem cabimento isso daí”.

 Jair Bolsonaro, presidente do Brasil.

“Deixem de me seguir”.
Xuxa para apoiadores de Bolsonaro.

“Não vou precisar dos quatro anos 
para mostrar os nossos bons propósitos”.

Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha. 
Em entrevista à Rádio Spaço.

“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política 
e não for um bom cidadão, com boa intenção - e meu único 

interesse em entrar na política é público, de ser um bom 
brasileiro - enquanto você não entrar na política, o mau 

político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”.
José Luiz Datena, 

apresentador e pré-candidato 
nas eleições de 2022 pelo PSL. 

“A Vida sem ilhos não é vazia”.
Ana Paula Padrão, jornalista.
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LUIZ CARLOS RUSCHEL GOMES
ruschel_gomes@hotmail.com

Das letras e dos númerosSem fronteiras

MARIO ROMANO MAGGIONI
mrmaggioni@bol.com.br

Hoje a minha saudação vai às professoras e aos professores. Todas elas 
e eles. Tão diferentes em suas singularidades e semelhanças. Semearam em 
mim certezas e dúvidas tantas, que desacreditei nos dogmas. Obrigado, 
professoras e professores!

A Lourdes foi uma segunda mãe das letras, dos números, dos 
signi� cados e das insigni� câncias. Alfabetou, no Caravaggeto, as minhas 
crônicas.

O Frigo me fez amar os números. A Estrelita viu que o meu caso 
era irremediável para letras. A Marlize mostrou a quantidade de cores 
que compõem o universo e aquelas que sequer enxergamos. O Grezzana 
falou com tanta convicção, que acreditei na História. O didático Elias 
fez da Geogra� a uma aula no quadro verde. O Beniamino Zanni foi o 
segundo pai de todas as aulas que há. Houve muitos outros neste tempo 
fundamental, construtores de bases e pedras; construtores de mim.

Depois vieram os segundos construtores. O Haroldo e suas fórmulas 
simples como as águas que tudo fazem crescer. O Anairton e a 
organização social e política de cada um. O Israel e os amigos do saber. 
O Fogazzi fez tantos correr em busca de seus títulos. O Stéfano e o Dal 
Pizzol mostraram a relevância dos textos e das interpretações. O Noivar 
anunciou a essência das peças e os seus desenhos. A Claudia e tantas 
outras e outros.

E vieram os terceiros construtores, universitários. O Ramos e a a 
incansável � loso� a do Direito. O Sbravatti e os meandros das falências. A 
Ponzenatto e as redações sem � m. Muitas e muitos permanecem ocultos 
na inconsciência das raízes do saber, do ser e do fazer. Construtores 
escolhidos do tempo e do espaço.

Chegaram os pós-construtores. Lembro do Saraiva comendo um 
sanduíche e falando das suas crianças. Esses passaram tão rápido iguais a 
estrelas cadentes.

Minha saudação vai a todos vocês, professoras e professores do Brasil 
e do mundo! Vocês ajudaram, ajudam e ajudarão a construir os meus 
� lhos: Júlia, Murilo e Mariana. Frase por frase. Número por número. 
Desde criança. Até sempre. Gratidão eterna e uma � or de quatro letras.
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Mundo difícil, adverso. O temor de tudo de ruim que 
está aconte-cendo. Não obstante, nem tudo está perdido, há 
esperança, perseve-rança em acreditar numa vida melhor. 

Para isso há organizações internacionais que buscam 
soluções para as mazelas existentes: os Médicos sem Fron-
teiras e Repórteres sem Fronteiras.  

Não há precisão exata de números, mas, com certeza, há 
milhões e milhões de pobres, mundo afora, pessoas esque-
cidas e destituídas das mais elementares condições de vida, 
carentes de dignidade, em estado contínuo de sofrimento 
absoluto, excluídos da sociedade, so-breviventes na extrema 
pobreza. Esse mundo de gente, não tem acesso a um mínimo 
de serviços essenciais, viventes em miséria completa, em 
pleno estado de indigência, necessitando fundamen-talmente 
de ajuda humanitária. Nas precárias condições de vida, es-sa 
população faminta, entre tantas outras desditas, tem como 
aliada a amaldiçoada doença. Felizmente, principalmente 
no continente  africano, pacientes desprovidos de saúde, tem 
quem os ajude, aque-les providos de generosidade, altruísmo, 
espirito humanitário, trata-se da organização Médicos sem 
Fronteiras, organização humanitária internacional, formada 
por jovens médicos com o propósito de levar cuidados de 
saúde para pessoas afetadas por con� itos armados, de-sastres 
naturais, epidemias, desnutrição, en� m, para todas aquelas 
que precisem de assistência médica, sem discriminação de 
raças, re-ligiosidade e crenças.  A organização atua em mais 
de 70 países, tem mais de 36 mil pro� ssionais de diferentes 
áreas. Do orçamento da estrutura bene� cente, 90% vem de 
doações de pessoas e empresas, valores fundamentais para 
o desenvolvimento do trabalho. Os pro-� ssionais escolhidos 
para integrar a equipe são pessoas que acredi-tam no traba-
lho voluntário. 

Em 1999, o MSF foi reconhecido com o prêmio 
Nobel da Paz

Representado por:

Rua Luíz Ornaghi, 141 - Farroupilha/RS

Telefone: (54) 99237-4733  |  99183-4975
E-mail: contato@ofarroupilha.com.br

Site: www.ofarroupilha.com.br |  Instagram: @ofarroupilha
Facebook: � .com/ofarroupilha | Twitter: @ofarroupilhaweb

FUNDADO EM 20 DE SETEMBRO DE 1981

EXPEDIENTE

Filiado à: 

*** ***
Desta feita, nesse ano, o prêmio Nobel da Paz, coube 

a organização mundial conhecida como Repórteres sem 
Fronteira, homenageando jornalistas em todo o mundo.  

Indubitavelmente a imprensa livre é o sustentáculo 
maior da demo-cracia, é o reduto de defesa dos Direitos 
Humanos. A liberdade de imprensa é a capacidade e a 
possibilidade de um jornalista publicar e dispor de acesso 
a informação, sem interferência do estado, e quan-do isso 
acontece, ou seja, o processo de controle de liberdade de 
im-prensa e expressão, esse processo chamamos de censura. 
    O Brasil está em 
111º lugar no ranking mundial de liberdade de im-prensa 
2021, segundo relatório divulgado por RSF, reunindo 180 
paí-ses, lista elaborada a partir de um questionário preen-
chido por espe-cialista da área, um balanço quantitativo de 
casos de violência co-metidos contra jornalistas.

A posição negativa do Brasil é proveniente de autori-
dade governa-mental, sempre hostilizando jornalistas. As 
mulheres são as mais ofendidas e sem qualquer respeito às 
pro� ssionais são pronunciadas frases e palavras como: “ela 
queria dar o furo a qualquer preço”, “idiota”,  “quadrupe-
de”.

O prêmio Nobel da Paz coube a dois jornalistas: Maria 
Ressa da Fili-pinas e Dmitry Mutaratov da Russia. O 
prêmio foi reconhecimento “pela corajosa luta” dos dois, em 
seus países.

O comitê norueguês do Nobel a� rmou que a liberdade 
de expressão é “pré-condição para a democracia”

*** ***
Ponto Final

Não confundir: Oscar Quiroga é astrólogo. Marcelo 
Queiroga é médi-co  

FINANCEIRO
� nanceiro@ofarroupilha.com.br

COMERCIAL
comercial@ofarroupilha.com.br

Helena Da Chary
helena@ofarroupilha.com.br

DESIGN | ANÚNCIOS
anuncios@ofarroupilha.com.br

Eduardo Miranda

CIRCULAÇÃO | S.A.C
circulacao@ofarroupilha.com.br

Luiz André Brollo 
andre.ofarroupilha@gmail.com

REDAÇÃO
redacao@ofarroupilha.com.br

Claudia Iembo
claudia@ofarroupilha.com.br 

DIAGRAMAÇÃO
producao@ofarroupilha.com.br

Valnir Peralta Fernandes

DIREÇÃO
direcao@ofarroupilha.com.br

Jorge E. Bruxel

Ao longo do tempo muitas 
lembranças se perdem. A memória 
também sofre pelo excesso de 
informação, uma marca desta era 
caracterizada pela supremacia 
da tecnologia. Apesar disso, 
episódios da infância se mantêm 
intactos em nossa mente com uma 
surpreendente riqueza de detalhes.

Entre as reminiscências que 
não se apagam está a � gura do 
professor e da professora. Nos 
primeiros anos de vida estes mestres 
desempenham papel fundamental 
na formação da criança. Acumulam 
funções de educadores, pais, amigos 
e detentores do eterno colo para 
consolar, afagar e curar nossas 
feridas.

Todos guardam nomes e 
rostos marcantes que jamais serão 
deletados de nossa memória afetiva. 
São pessoas que transcenderam 
a função de ensinar. Além de 
conhecimento e da cultura, 
lapidaram a nossa personalidade 
de forma indelével sendo, por isso, 
inesquecíveis.

A adoção de modelos 

Professor, figura eterna!
alternativos de ensino impactou 
no respeito incondicional que 
nutríamos pela � gura máxima 
dentro da escola. Ninguém ousava 
desa� ar o educador, faltar com 
o respeito, humilhar ou ofender 
aquela � gura vocacionada para 
orientar.

Por tudo isso, desde o primeiro 
dia do manto trabalhei na 
implantação do sistema de escolas 
cívico-militares (ECM) no Rio 
Grande do Sul. A presença de 
militares da reserva - das Forças 
Armadas e da Brigada Militar 
-, sem qualquer interferência 
no conteúdo didático, retoma 
o comportamento baseado em 
princípios e valores. Hierarquia, 
valorização de família, pátria e 
respeito norteiam nosso projeto 
transformado em lei.

Além da restauração das 
funções básicas do ensino, as 
ECMs representam, na prática, 
maior segurança de alunos, pais, 
professores e funcionários de 
escola. Isso se evidencia de forma 
intensa junto aos estabelecimentos 

localizados em regiões de 
vulnerabilidade social.

O Dia do Professor é momento 
para re� etir sobre as transformações 
que o ambiente escolar sofreu. 
Nutro profundo orgulho de ser 
egresso do Colégio Militar de Porto 
Alegre, onde aprendi a respeitar 
colegas e professores, cumprir as 
regras estabelecidas e observar a 
hierarquia, noções iniciais que 
adquiri dentro de casa.

Neste 15 de outubro reitero o 
reconhecimento do mérito daqueles 
que “constroem pessoas”, forjam 
cidadãos e que todos os dias 
ministram aulas de humanismo. 
Parabéns pelo valor inestimável da 
missão de todos os professores!

Tenente-Coronel Zucco
Deputado estadual/PSL
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Se a sua missão fosse salvar pessoas, até onde 
você iria para conse-guir cumpri-la? Você arriscaria 
a sua vida para salvar outras vidas? Entraria em áreas 
cujas leis fossem contrárias ao desenvolvimento da 
sua atividade? Paul Siniraj nasceu na Índia. Quando 
tinha três anos de idade, começou a aprender árabe 
e o Alcorão. Conforme Paul contou para o noticiário 
WND, que o entrevistou, ele estudou completamente 
o Alcorão e até publicou um livro sobre o assunto, em 
seu idioma de origem. Mas quando tinha 20 anos de 
idade, ele se converteu ao cristianismo na faculdade.

Em 2016, quando Paul completou 61 anos de ida-
de, ele se tornou um dos homens mais procurados do 
Oriente Médio, por implantar igrejas domés-ticas sub-
terrâneas e contrabandear Bíblias para algumas das 
regiões muçul-manas mais anticristãs do planeta. Na 
Arábia Saudita, por exemplo, a pena para os estrangei-
ros que forem pegos trazendo uma Bíblia para o país, 
é a morte. Paul disse que o que fazem lá é uma missão 
secreta e, por isso, não podem nem mesmo abrir uma 
conta em nome dessa missão. A missão é tão secreta 
que ele aconselha os doadores a serem discretos.

Paul fundou a organização cristã “Bibles 4 Mi-
deast” (Bíblias para o Ori-ente Médio), que compra 
Bíblias, ou as recebe por doação, secretamente, e as 
distribui gratuitamente. Além disso, ele e seu grupo 
evangelizam as pes-soas, onde é possível, e estabele-
cem igrejas domésticas para novos cristãos. Todos os 
membros da organização são voluntários e trabalham 
no Oriente Médio e em outros países da Ásia e Áfri-
ca, levando a mensagem da verdadei-ra Bíblia para os 

NO CAMINHO DA RIQUEZA

Empresário | darcilevis@gmail.com
DARCI LEVIS

muçulmanos.
A verdadeira Bíblia Sagrada contém um plano de 

salvação, que é gra-tuito e qualquer pessoa pode rece-
ber. As pessoas que se dedicam verdadei-ramente na 
sua correta divulgação, frequentemente presenciam 
milagres. Segundo Paul, em 2016 eles se arriscaram 
para realizar um batismo de 24 pessoas que se conver-
teram para o cristianismo. Fizeram um esforço para ir 
secretamente de ônibus ao mar da Arábia. Realizaram 
a tarefa em menos tempo que haviam previsto, entra-
ram no ônibus e iniciaram a viagem de vol-ta.

Conforme Paul, de repente um comboio de mi-
litantes muçulmanos apareceu atrás do ônibus e co-
meçou a atirar. Então, eles começaram a orar a Deus, 
pedindo proteção enquanto fugiam. Conforme o re-
lato, de repente uma tempestade de areia se formou 
atrás deles, bloqueando a visão dos mili-tantes. Então, 
o tiroteio diminuiu e parou, permitindo que o ônibus 
voltasse em segurança. Segundo o relato, eles viram 
que foi Jesus que os protegeu.

A Bíblia Sagrada relata inúmeras coisas grandiosas 
que ocorreram para pessoas que acreditavam sincera-
mente em Deus e em Jesus Cristo. Mas es-ses acon-
tecimentos milagrosos nunca pararam de acontecer. 
Ocorrem todos os dias, em diversos lugares do mun-
do. Neste sentido, não importa qual é o problema que 
você está enfrentando agora, a leitura diária da Bíblia 
Sagrada oi cial, seu estudo e a crença no seu conteúdo 
produzirão coisas maravilho-sas e grandiosas na sua 
vida e na vida da sua família. Você gostaria de rece-
-ber este plano de salvação? 

Você e a Bíblia

Capítulo 3: Qual é a sua missão?
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As pedras baleias presentes na natureza da Tai-
lândia, são formações rochosas de 75 milhões de 
anos, e hoje servem de escultura a céu aberto pra 
que turistas aventureiros sintam a presença familiar 
desses mamíferos imensos, modelo de união entre os 
seus e beleza descomunal. Trazem relexão a quem 
com pés irmes, pode sentir a segurança e solidez da-
queles monumentos, esculpidos pelo tempo e pelas 
coisas que brotam da esfera azul a que pertencemos. 
Nos lembram um cemitério a céu aberto, pois não 
se movem, e petriicadas simbolizam algo que esteve 
vivo um dia. 

Diferente do cemitério de Picpus, em Paris, um 
pouco mais carregado de história e tristeza. Lá em 
um único túmulo repousam corpos dos guilhotina-
dos na época da revolução francesa. Ele mantém uma 
capela com muitos condenados pela lei dos homens, 
e a guilhotina usada para aplicar a Lei, foi o rumo 
inal de muitas criaturas, aquele lugar em Paris. 

A morte, não passa pelo conhecimento, poucos 
estão preparados pra esse inal de sentido, ela é sim, 
uma parte da história de todos.

Outro cemitério segue sendo procurado no uni-
verso aberto, bem distante daqui, dessa vez em Mar-
te, onde a Nasa transmitiu ao vivo o pouso da sonda 
Perseverance, enviada para procurar vestígios de vi-
das passadas por lá.

Até a publicação deste texto, não se tem notícia 
de qualquer fóssil alienígena no planeta vermelho, o 

O Círculo do Conhecimento

que signiica que continuamos sozinhos na galáxia. 
Esse assustador e lamentoso momento de solidão, 
nos faz valorizar cada grão de areia de nossa exis-
tência, mesmo que tenha tido capítulos ardidos pela 
infâmia, e pelos momentos tristes provocados por 
criaturas insolentes e desprezíveis com nossos pares, 
mas como estamos ainda por aqui a cicatriz desses 
eventos pode ser curada com novos atos de bem.

E essas novas experiências se desenham através 
de nossos olhos. Pelos ouvidos, desilam modelos 
melodiosos, mas pelas mãos, tocam os sentimentos 
escondidos no tempo, como a timidez e outras travas 
humanas. Por isso quanto mais conhecimento nos 
atinge, maior é a nossa percepção em todas formas.

O tamanho do Círculo do Conhecimento é pro-
porcional a curiosidade do interessado, e seu mundo 
plástico gira a mesma velocidade da rotação planetá-
ria. Pode ser transportado a um lugar escolhido por 
suas habilidades em buscar, perceber e aprofundar 
seu intelecto. Um caminho resoluto redesenha o ser, 
e espera-se que o bem possa vir em sua companhia. 
Esse pacote completo passa a ser um composto de 
gente com qualidade pra conviver, esperançosa com 
seus novos projetos de vida, e que constrói um colar 
com as pérolas de suas escolhas. Ao inal de sua exis-
tência, poderá apreciá-lo como seu colar de contas, 
sendo o guia que representará o nobre valor de seus 
feitos, e não há necessidade de se adaptar tanto, ai-
nal, você não veio pra icar.

Por Raul Antonio Tartarotti

rault@terra.com.br   |  Instagram: @raultarr

No dia 08 de outubro o PDT 
reuniu iliados e simpatizantes em 
jantar de confraternização organi-
zado pela executiva municipal lide-
rada pelo presidente Aldir Tofanin. 

PDT confraterniza 
e define apoio a 
pré-candidatura de Brunet

FOTOS: Divulgação

O encontro serviu para lideranças e 
iliados reairmarem sua convicção 
e união a favor da pré-candidatura 
a deputado estadual do médico e 
vereador hiago Brunet.
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No dia 13de outubro, o Senac Farroupilha 
realizou a i nal da etapa escolar do concurso 
de soletração Spelling Bee. Os vencedores 
foram os alunos Luiza Bondan Miorando, 
na categoria Teens and Adults e Bruno Cam-
peol Bartelle, na categoria Kids. Até o i nal 
de outubro, mais de 5 mil alunos dos cursos 
de inglês de mais de 30 escolas do Senac-RS 
participarão das i nais da etapa escolar. Os 
vencedores concorrerão com representantes 
das demais escolas em cinco semii nais até a 
grande i nal, que acontece em novembro.  

A novidade deste ano serão as seletivas es-
taduais. Os vencedores concorrerão com re-
presentantes das demais escolas nas cinco se-
mii nais estaduais (nos anos anteriores, cada 
escola tinha o seu i nalista) para chegar até a 
grande i nal, que acontece em novembro. Ao 
todo, mais de 5 mil alunos estão participando 
das seletivas no Estado. 

Para a diretora do Senac Farroupilha, 
Evandra Scottá, a competição é muito im-
portante no contexto lúdico e pedagógico do 

Farroupilha terá dois representantes nas semifinais 

estaduais de evento de soletração em Inglês 
No campeonato de soletração
em Inglês os vencedores participarão
das semifinais estaduais e concorrerão 
à grande final no mês de novembro

aprendizado. “Nossos alunos são inseridos ao 
conhecimento da língua de forma construti-
va, participativa e divertida, aprendendo as 
quatro habilidades- ouvir, falar, ler e escre-
ver- com apoio de material didático como 
os livros e, também, com atividades virtuais 
que agregam conhecimento na construção 
do aprendizado. A competição tem que ser 
um momento de interação e, acima de tudo, 
de diversão para os nossos representantes na 
etapa escolar e estadual”, explica. A escola já 
esteve no pódio na segunda edição, em 2017, 
conquistando o 1º lugar na categoria Jovens 
e Adultos. 

A i nal, que acontecerá no i nal de no-
vembro, contará com a participação dos 
vencedores das semii nais estaduais, nas cate-
gorias Kids (crianças de até 13 anos) e Teens 
and Adults (a partir de 14 anos). O vence-
dor ganhará um tablet Samsung Galaxy Tab 
S6 Lite P615, o 2º lugar um Haedset Gamer 
JBL Quantum 200 e o 3º um vale-presente da 
Google Play Store no valor de R$ 250,00.  

SOBRE O SPELLING BEE 
Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir 

e soletrar as palavras em Inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender 
não apenas o signii cado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mes-
mas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank 
Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis 
anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida.  

Con� ra a programação de cursos para 2022. 
Fone: 3268 350    |    WhatsApp: 99272 7097

Matricule-se agora e garanta descontos de 15% a 30%.

FOTO: Divulgação
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Foi realizado dia 14, o encerramento da 
segunda edição do Programa Turismo Ru-
ral, promovido pela Secretaria Municipal de 
Turismo, em parceria com o Senar/RS e o 
Sintrafar.

Ao todo, 13 famílias participaram desta 
edição do curso, que é composto de 10 en-
contros presenciais, totalizando 220 horas 
no total, entre conteúdos teóricos e práticos.

Com isso, todos eles estão aptos agora a 

Para mostrar 
o nosso lindo interior

Armazém do vinho Mônica Schneider

Café Nona Lidas

Casa Fiori Pedro Thomasini

Casa Colombo Vinícola e Hospedagem

Casa Canjerana

Acervo da Bea

Padaria e Confeitaria Jussara

La Casa Piemont

Jr Vasos Artesanais

Encanto e Sabor

Nostra Casa

Alquimia do Alimento

Floricultura Veras Garden

Vinicola De Cezaro

De Luca Gastronomia Caseira

Gparque

Casa Sueca e Museu do Linho

Casa de Bona

Espaço Biazolli

se inserirem no Roteiro Farroupilha Colo-
nial, que tem o objetivo de estimular o turis-
mo rural no município. 

Além de fomentar a visita de turistas ao 
interior de Farroupilha, a iniciativa também 
visa oferecer capacitação às famílias rurais, 
de forma a ampliarem suas rendas, bem 
como preservar as tradições, uma vez que os 
negócios são variados, desde gastronomia a 
hotelaria e artesanato.

FOTO: André Silva



Espaço 

reservado para 

você apoiar 

este projeto.

Fale conosco 

pelo whats 

9 9237-4733

SINTA 
A NOSSA CIDADE

O FARROUPILHA

Para participar desta página NONAS & NONOS QUE AMAMOS, envie a foto do nono e/ou da nona que você ama com uma mensagem 
para eles, para que i quem registrados seu carinho, sua atenção, seu amor. Envie para o email: producao@ofarroupilha.com.br
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Mensagem para a nona 
Cleiva Knirsch

Nossa vovó é um doce que a vida 
nos ofereceu e amamos muito.

Mensagem das netas Ágatha Letícia Galvão 
e Aisha Gabriela Galvão.

Mensagem para a nona
Amelia Zanella Ceratti

Eu te adoro, vovó, você é minha 
segunda mãe e minha amiga.

Homenagem do neto 
Davi Ceratti das Neves

Mensagem para a vó
Libera Pereira Ramos

Vó és o elo que liga toda 
a nossa família em um 
laço forte de amor e carinho. 
Agradecemos imensamente 
por você ser nosso espelho.

Homenagem dos netos Petter, Luana,  
Angélica, Kelly Mateus e Gabriela

FOTO: Fran Dal Monte

Mensagem a nona 
Olivia Gambin Bernardi

Os avós criam memórias que 
o coração guarda para sempre.

Mensagem dos netos 
Andrei Ranzolin, 

Andrieli Godinho 
e Alencar Bernardi



POR PATRÍCIA PERONI | patriciaperoni@hotmail.com

NOSSA 
GENTE 

CONTEÚDO ESPECIAL | CULTURA, LAZER, ENTRETENIMENTO E VIDA SOCIAL

caderno

O dia das crianças já passou! E eu deixo aqui 
uma rel exão! Quando você era criança, o que cos-
tumava fazer? Qual era a sua atividade favorita? O 
que mais te encantava? 

E hoje em dia ? Você tem algum momento do 
seu dia dedicado a fazer algo que você ama, nem 
que seja por alguns minutos? A mente da criança 

Dia das crianças 
é criativa, instintiva e feliz. E por qual motivo nós 
deixamos isso fugir? Por qual motivo nos torna-
mos adultos sem ideias novas, chatos e tristes?

Não tem problema algum em voltar a ser crian-
ça em algum momento do seu dia: seja brincando, 
seja assistindo algo que você adore ou seja saindo 
na chuva e pulando nas poças de água.
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Encontre algo que faça seu coração pulsar mais 
forte e assim você vai ver que sua vida num ge-
ral vai melhorar: mais alegria, mais criatividade e 
mais disposição!

Que sejamos eternas crianças…
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Meu nome é Martin Mützenberg e moro na Suíça. Pelo 
que eu sei, só existem duas pessoas no mundo com esse 
nome: eu e meu primo 8º, que mora aqui em Farroupilha. 
Nos conhecemos na minha primeira visita ao Brasil há 14 
anos. A história de como os Mützenbergs da Suíça e do Bra-
sil se conheceram pode ser vista no site de genealogia que 
criei: https://www.mutzenberg.ch/brasil/def-brasil.html 
Infelizmente, não pude viajar para o Brasil no ano passado 
por causa da pandemia corona. Tenho um ilho pequeno 
em Cuiabá MT que agora está com cinco anos e meio. Seu 
nome é Enzo. Eu inalmente fui capaz de vê-lo novamente 
na semana passada. Alguns Mützenbergs aparentados tam-
bém moram em Cuiabá. Somos oitavos primos. Naquele 
ano, meu irmão Stefan também veio comigo. Ele também 
já esteve no Brasil com a esposa e dois ilhos adultos. Con-
forme mencionado, visitamos meu ilho Enzo em Cuiabá 
MT e os Mützenberg que moram lá. Depois voamos para 
Porto Alegre, onde nos esperavam Paulo Mützenberg de 
Farroupilha com sua grande família e seu primo Eugênio 
Mützenberg de Fortaleza, que havia viajado de lá para cá em 
sua motocicleta em três semanas. Desfrutamos da hospita-
lidade desta família ao máximo: Na propriedade “Pesque e 
Pague Mützenberg” de Paulo Mützenberg e sua família des-
frutamos do belo ambiente e da boa comida que é servida. 
Com seus irmãos Ary e Martin visitamos as cachoeiras do 
Parque do Salto Ventoso, visitamos Werner Mützenberg na 
Linha Nova, de onde nos dirigimos para Nova Petrópolis. 
No Romeu Mützenberg e seus ilhos somos convidados 
para o Churrasco. Mais tarde, ao “Viaduto 13”, onde os pró-
prios Ary e Paulo Mützenberg nunca estiveram. Hoje esti-
vemos no “Cânion Fortaleza Cambará do Sul”, onde infeliz-
mente só pudemos ver parcialmente o desiladeiro devido à 
chuva. Mas a viagem ainda resultou em muitos momentos 
lindos! Stefan e eu desfrutamos ao máximo as muitas expe-
riências e a hospitalidade amigável. Vamos nos lembrar da 
nossa visita aqui para sempre! 

Martin Mützenberg, 12 de outubro de 2021

Os Mutzenberg voltaram a se encontrar. Com a ilustre 
visita dos irmãos Martin e Stefan Mutzenberg que vieram 
da Suíça e Eugenio Mutzenberg que mora em Fortaleza/
Ceará, o grupo se encontrou no Pague Pesque de Paulo 
Mutzenberg e saborearam as delicias do almoço da comu-
nidade que foi servido no formato Drive hru, no domin-
go dia 08 de outubro.

No registro abaixo o depoimento de Martin em ale-
mão e a tradução para o brasileiro da passagem dos suíços 
por Farroupilha.

Ich heisse Martin Mützenbergund wohne in der 
Schweiz. Soviel ich weiss, gibt es auf derWeltnurz-
wei,welchediesenNamentragen:Ichundmein Vetter 8. 
Grades, welcher hier in Farroupilha wohnt. Wir haben 
uns bereits bei meinem ersten Besuch in Brasilien vor 
14 Jahren getrofen. Die Geschichte, wie sich die Müt-
zenbergs aus der Schweiz und Brasiliengetrofenha-
ben,kannmanaufderGenealogie-Website ersehen, wel-
che ich erstellt habe: 

https://www.mutzenberg.ch/brasil/def-brasil.html 
Leider war es mir im letzten Jahr nicht möglich,-

nach Brasilien zu reisen, wegen der Corona-Pandemie. 
Ich habe einen jungen Sohn in Cuiabá MT, welcher nun 
fünfeinhalb Jahre alt ist.Er heisst Enzo. Endlich durte 
ich ihn letzte Woche wieder sehen. In Cuiabá  leben 
ebenfalls einige Mützenbergs, welche Verwandt sind. 
Wir sind Cousins achten Grades.

In diesem Jahr kam auch mein Bruder Stefan mit. 
Er war auch schon in Brasilien mit seinerFrau und zwei 
mittlerweile erwachsenen Kindern.Wir besuchten, wie 
erwähnt, meinen Sohn Enzo in Cuiabá MT und die 
Mützenberg,welche dort leben.Danach logen wir nach 
Porto Alegre,wo uns Paulo Mützenberg aus Farroupi-
lha mit seiner grossen Familie und sein Cousin Eugê-
nio Mützenberg aus Fortalezza, welcher mit seinem 
Motorrad in drei Wochen von dort bis hier her gereist 
ist, erwarteten. Wir geniessen die Gastfreundschat 
dieser Familie in vollen Zügen: Auf dem Anwesen„ 
Pesque e Pague Mützenberg“von Paulo Mützenberg 
und seiner Familie geniessen wir die schöne Ambiente 
und dasfeine Essen, welches serviert wird. Mit seinen 
Geschwistern Ary und Martin besuchen wir die Was-
serfälle im Parque Do Salto Ventoso, besuchen Werner 
Mützenberg in Linha Nova, von wo wir nach Nova 
Petrópolis fahren. Bei Romeu Mützenberg und seinen 
Kindern werden wir zu Churrasco eingeladen.Später zu 
den„Viaduto 13“,wo Ary und Paulo Mützenberg selbst 
auch noch nie waren.Heute waren wir im „Canion For-
taleza Cambara do Sul“, wo wir leider wegen Regens die 
Schlucht nur teilweise sehen konnte. Aber die Reise er-
gab trotzdem viele schöne Momente! 

Stefan und ich genossen die vielen Erlebnisse und 
die freundliche Gastfreundschat in vollen Zügen. Un-
ser Besuch hier wird uns ewig in bester Erinnerung 
bleiben! 

Martin Mützenberg, 12. Oktober 2021

Em tempo de Oktoberfest 
os Mützenberg se encontram

No Pague Pesque de Paulo Mutzenberg e sua família

Martin 
e o ilho Enzo 

em Cuiabá

FOTOS: Arquivo Pessoal

Romeu, Stefan, 
Martin, Eugenio 
e Paulo Mützenberg 
em frente ao Salão 
do Desvio Blauth



Editais de casamento
(EDITAIS DE CASAMENTO PUBLICADO AOS 15 DE OUTUBRO DE 2021)

Edital nº 13837: MICHAEL BRESSAN, solteiro, motorista, natu-
ral de Farroupilha-RS, residente e domiciliado em Farroupilha e 
LIZANDRA TOSO, solteira, terapeuta, natural de Farroupilha-RS, 
residente e domiciliada em Farroupilha.

Edital nº 13838: CRISTIANO MORONI, solteiro, agricultor, natural 
de Farroupilha-RS, residente e domiciliado em Farroupilha e JU-
LIANE BARTELLE, solteira, professora, natural de Farroupilha-RS, 
residente e domiciliada em Farroupilha.

Edital nº 13839: RODRIGO LUIZ FIORI, solteiro, motorista, natural 
de Farroupilha-RS, residente e domiciliado em Farroupilha e MO-
NIQUE MICHAEL HEDLUND, solteira, modelista, natural de Ijuí-RS, 
residente e domiciliada em Farroupilha.

Edital nº 13840: MAICON RAMBO, solteiro, empresário, natu-
ral de Farroupilha-RS, residente e domiciliado em Farroupilha e 
DAIANE MORGANA COSTA, solteira, professora, natural de Bento 
Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Farroupilha.

Edital nº 13841: FERNANDO JAHN DA SILVA ABREU, solteiro, 
médico, natural de Manaus-AM, residente e domiciliado em Far-
roupilha e MAITÊ TELLES DOS SANTOS, solteira, farmacêutica, na-
tural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliada em Farroupilha.  

Quem souber de algum impedimento oponha-o na forma da Lei. Rua 13 de Maio, 70A. 
Fone: (54) 32611436. cartoriosilvana@bol.com.br 

Silvana Hart Schneider, Registradora Civil do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Farroupilha, faz saber que pretendem casar: 
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Aniversários
Assinantes e familiares que aniversariam de 15/10 a 21/10/21

15 DE OUTUBRO
Antônio Pacini, Carlos Alber-

to Bento, Caroline Dinis, Catarina 
Franceschet, Clarisse Pereira Fa-
bricio, Everton Martins, Fabiano 
Rancan, Fabricio Adriano Am-
brósio, Ivo Roman, Jacinta Barth 
da Silva, Jaime José Dalvesco, 
Joana Guilden Werner, Jorge 
Maggioni, Leoclides Santana, 
Luciano Lazeri, Marcos Aurélio 
Strada, Maria Campanholo, Nel-
son Vendrusculo, Pedro Borghe-
san, Rafaela Strada, Rogério Ar-
rozi, Sheila T. Abel, Silvia Tereza 
Lovatel, Varlei Vergani.

16 DE OUTUBRO
Albertina Bonalume, Alceu-

nir Corassa, Alice Pegoraro, Ali-
ne Noronha, Antônio Carlos da 
Silva, Ataíde Tadeu Flores Pe-
reira, Carmem Gregolin, Cleu-
sa Tamagno, Cristiane Abeck 
Weirich, Cristofer Eduardo de 
Miranda, Daniel Portolan, Deni-
se Nunes da Silva, Erica Pastori, 
Ione Beatriz Lodi, Jaqueline da 
Silva Xavier, João Vitor Bertuol, 
Júlio Cesar Dal Monte, Lari 
Werner, Luiza Spanhol, Mateus 
Chiele, Ormiro Gonçalves, Ra-
fael Crocoli, Rochelle Crestani, 
Sônia de Cesaro, Teresinha Pe-
dralli, Valdir da Silva Miranda, 
Vanessa do Nascimento.

17 DE OUTUBRO
Alexão dos Santos, Angelita 

Vargas Onzi, Bernardete Valen-
tini, Bruno Tusset, Carla Chesini 
Fraporti, Carlos Vinicius Gob-
bato, Carolina Aparecida Pasa, 
Daniel Rigatti, Eduarda Razze-
ra, Eliria Lourdes Zorzo Vigolo, 
Franciela Fiorese Cardoso, Helia 
Bogo, Ivanir Crippa Benvenuti, 

João Paulo da Silva, José Alberto 
Perini, Leandro Bassoto, Lizan-
dra Strapazzon, Luiz Carlos Lima, 
Morgana da Silveira, Morgana 
Rodrigues, Neusa Tonin, Olimpia 
H Basso, Selma Ribeiro Rocha, 
Sérgio Luiz Zanonatto, Vilmar 
Borsoi, Volmir Osmar Colombo.

18 DE OUTUBRO
André Fernando Balbinotte, 

Andreiza Nery da Silva, Breno 
André Fetter, Diego Brusto-
lin, Jonathan do Nascimento, 
Leoclerio França, Liane Pioner 
Sartori, Luiz Carlos Gonçalves, 
Marcelina Dellalibera, Marcelo 
Spinelli Dobner, Maria Gorete 
Rompeletto, Maria Terezinha 
Lovatel, Marlene Roman, Marli 
Maziero, Matias Roman Dalle, 
Natal Francisco Menzen, Pedro 
Valmor Lotti, Raissa N. Gonzat-
to, Regina Levinski, Tiago Biscoli 
de Pizzol, Vanderson L. Aguiar, 
Wilmar Borsoi.

19 DE OUTUBRO
Alice Zucolotto, Coralia Ma-

ria Ferreira, Domingos Possa, 
Edelvira Tolotti, Elaine Frosi, 
Geny Possa Marmentini, Gil-
berto Henrique Zanette, Gilmar 
Giacomin, Gustavo Bortolanza, 
Ismael Luiz Gross, Ivo Manfron, 
José Antônio Troitino, Karina 
Preto Marin, Lucas Fonseca Bru-
tomesso, Luiane Bataglin Lan-
canova, Lurdes Gracelli, Marli-
ze Helena Tartarotti Grezzana, 
Mauricio de Bona Roveda, Ra-
faella Zanetti Ferri, Salete Mu-
nerol Aliardi, Solange Aparecida 
de Almeida, Susana Bilhar, Talita 
França, Tatiane Paola Fetter, Ta-
tiane Rancan, Tereza de Matos 
Ahus, Tiago Caloni, Valter Ven-

(54) 99917 - 2159

turella, Vendelino José Maino, 
Victoria Pagno, Vilmar Antônio 
Gassen.

20 DE OUTUBRO
Alessandro Luchini Zadinel-

lo, Ana Maria Carbonari, Clacio-
ne Brandalise, Claudia Moreira 
Gomes, Claudio Mitidiero da 
Rocha, Daiane Boakoski, Deivid 
Marcos de Menezes, Deoclides 
Vetorazzi, Elidia Sebben, Ever-
ton Caitano, Ezequiel Rodri-
gues, Fabiano Colombo, Fabio 
dos Santos, Gabriel Lazzari, Gio-
vana Assunção, Igor Heineck, 
Inês Chiele Silvestrin, Irineu 
Patzlaff , Juliana Spohr Neves, 
Lourdes Perin, Luiz Henrique 
Bagattini, Marcio André Medim, 
Natalia Guilden, Natalia Paesi, 
Nedio Galvão, Reginaldo Ribei-
ro, Rogério Corteletti, Ronaldo 
da Silva, Sérgio Bogo, Sônia 
Adriane Picolli, Zuleide Teresi-
nha de Souza. 

21 DE OUTUBRO
Ademir Colombo, Adriana 

dos S. Matos, Alberto Visconqui, 
Alcides Fabro, Assunta Carine, 
Dalcir Luiz Dorigon, Fabio Sar-
tori, Gesmari Perottoni, Gilnei 
dos Reis, Irma Bono Bonett, Jua-
rez Julio Grandi, Kleber Werner 
Fabro, Lourdes Maria Josephina 
Vanni, Luciano Broch, Luiza Ag-
nesi, Magda Marin Paniz, Maria 
Eduarda Biondo, Maria Lurdes 
Busetti, Marines Rita Caumo 
Chesini, Moacir Hoeckele, Niara 
Maria Lacerda Feijo, Nilvando 
João Merline, Rochel C. Grando, 
Samuel Casa, Tainara Perottoni, 
Thaís Esmério, Valmor Requia, 
Vespasiano de Almeida, Vilmar 
Valério, Vilmar Westerlund.
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INGREDIENTES
-  1 costela mindinha de aproximadamente 15 kg
-  2 kg de sal grosso
-  500 ml de cachaça
-  Espeto especial para costela  fogo de chão
-  Lenha
-  2 sacos de carvão de 5 kg
-  Álcool combustível

INGREDIENTES Culinária www.tudogostoso.com.br/receita/94130-costela-no-fogo-de-chao.html
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no Fogo de Chão

INSTRUÇÕES PARA O FOGO
1º  Os 2 sacos de carvão de 5 quilos deverão ser espalhados a aproxi-
madamente 1,20 metros e linhas paralelas de aproximadamente 1,50 
metros.
2º  Espalhe sobre o carvão a lenha, de preferência que a lenha meça 
0,25 cúbicos para demorar mais para queimar, uso em media 1 metro 
de lenha por costela.
3º  Espalhe sobre a lenha e o carvão cerca de 2 litros de álcool com-
bustível.

INSTRUÇÕES PARA A COSTELA
1º  Espete uma costela de aproximadamente 15 kg no espeto espe-
cial para esse tipo de costela.
2º  Jogue 500 ml de cachaça lavando muito bem toda a costela.
3º  Passe 2 kg de sal grosso por toda a costela esfregando e massa-
geando e espere em torno de 25 minutos para colocar no meio das 
aleiras de lenha.
4º  Acenda o fogo sempre o mantendo com uma chama de aproxi-
madamente 20 cm.
5º  Após 7 horas dê uma conferida se já esta no seu ponto, mas lem-
bre que costela sempre deve ser bem passada.
6º  Após a retirada bata todo o excesso de sal e sirva.
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Hoje é Dia do Professor! Tenho algumas amigas em Farroupilha que 
são professoras. Sou fã de todas elas.

Não sei se já comentei com você, mas sou jornalista por infl uência de 
uma professora de Português chamada Dalila. Baixinha, gordinha, usava 
óculos e cabelos puxados para trás, geralmente presos. Tinha um quê de 
língua presa em um português correto ‒ como não poderia deixar de ser ‒ 
e vivia de regras gramaticais e de observações precisas sobre seus alunos.

Os olhos sempre atentos atrás das lentes dos óculos enxergavam mui-
to além das aparências. Destacava-se pelo carisma naquela oitava série do 
primeiro grau, o que equivale ao nono 
ano hoje, da escola estadual com nome 
de passarinho, lá em Santo André. 

A professora foi uma das primeiras 
pessoas a notar minha afi nidade com a 
escrita e acenou possíveis futuros rela-
cionadas a ela. Semente plantada. Não 
é essa uma das missões de um profes-
sor? Semear? E por isso fi cam gravados 
para sempre em nossa memória.

Tanto é verdade que outro dia, pa-
rados em um farol ‒ ou sinaleira, para me aproximar mais de você usando 
exatamente a linguagem ‒ atravessava sobre a faixa uma senhora franzina. 
Meu marido mais do que depressa disse: “Ela foi minha professora”!

Quisera eu encontrar Dalila! Vida seguiu e eu só a vi em um dia de 
votação, antes da primeira mudança de endereço que fi z na vida. Corri 
abraça-la na ânsia de dizer que faculdade estava cursando e o quanto o 
fato estava ligado a ela. Com os olhos sorrindo para mim, disse: “Não podia 
ser diferente”.

Sai de Santo André e nunca mais nos vimos, nunca mais soube dela. Já 
tinha idade naquele tempo, provavelmente mudou-se do planeta. Deve 
ter ido feliz por ter sido professora. 

Pouco se escuta das crianças hoje sobre a opção de serem professores. 
O que ocupava primeiro lugar, atualmente mal fi gura na lista. Antes os 
professores atraiam o respeito dos alunos, hoje imagino que deva ser uma 
batalha atrair ao menos a atenção ‒ isso quando não apanham ou são 
ameaçados por eles. 

Os tempos mudam, a educação que vem de casa pode regredir, mas 
um professor será sempre um professor. Os que passaram por mim tive-
ram minha subordinação, mesmo aqueles que não despertavam admira-
ção, ao contrário da professora de Português.

Desejo, de verdade, que os pais ensinem a seus fi lhos noções pertinen-
tes em qualquer sociedade para que saibam se comportar em sala de aula 
e que os professores sejam merecedores da reverência de seus alunos. 

Existem imposições e existem sentimentos espontâneos que nascem 
da convivência diária, aqueles que fi cam registrados para o resto da vida. 
Obrigada, Dalila.

Feliz dia, professores. 

Dalila
claudia@ofarroupilha.com.br

POR CLAUDIA IEMBO

Relógio de corda 

Tanto tempo faz que as horas

Dispunham de tempo sem � m.

Parece ter parado, lá para atrás, o relógio

Que guardava um tempo só para mim...

Armando Wartha
PENSAMENTO

Um professor 
será sempre 
um professor

Fonte: titividal.com.br/HORÓSCOPO
ÁRIES (21/3 a 20/4)
Assuntos de trabalho estão em 
pauta, ariano, junto com as ques-
tões que envolvem relações e 
compromissos. É uma semana para se dedi-
car ao que é mais importante e defi nir me-
lhor as estratégias e metas no que envolve 
outras pessoas. Falando nisso, esteja atento 
aos pontos de vistas das outras pessoas.

TOURO (21/4 a 20/5)
Uma semana para pensar e plane-
jar o futuro, taurino, aproveitando 
para revisar projetos antigos, as-
suntos de trabalho e parcerias ligadas a ele. 
Os cursos são bem-vindos e até mesmo po-
dem ser retomados, especialmente visando 
aprofundar temas que você já sabe e quer se 
dedicar mais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
O período de revisões continua, 
geminiano, e é importante rever 
estratégias, comportamentos, 
combinados e o que mais for preciso. É um 
momento de retomadas importantes e de 
pendências de vida sendo resolvidas e isso 
inclui relacionamentos e questões muito 
pessoais. Esteja atento aos sinais!

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Relacionamentos, no seu caso, es-
tão ainda mais em destaque, can-
ceriano. Isso inclui, especialmente, 
relações pessoais e familiares. Alias, assuntos 
de família podem ser retomados e é impor-
tante resolver as pendências e ter as conver-
sas necessárias para seguir mais em paz. Isto 
também se aplica às relações no trabalho.

 

LEÃO (22/7 a 22/8)
Um ótimo momento para orga-
nizar a rotina e a vida, leonino. 
Concentre-se nas prioridades, mas 
reserve tempo para refl etir, curtir mais a vida 
e ter conversas prazerosas com amigos, in-
cluindo aqueles que você não vê há muito 
tempo. O céu do momento é favorável para 
cuidar da saúde e exercícios físicos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
É hora de aproveitar mais a vida, 
virginiano, organizando sua rotina 
diária de forma a ter mais tempo 
para você, seus prazeres, seus estudos e ativi-
dades pessoais. Um momento para revisões 
sobre valores e vontades, que pode ajudar na 
tarefa de tornar sua vida mais divertida. Refl e-
xão é a palavra do momento.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Está aproveitando essa fase para 
rever tudo que precisa, libriano? 
Aproveite porque você está com 
oportunidades extra para organizar e resolver 
coisas importantes na vida. Mas você precisa 
estar ligado “nesta visão”. Assuntos de família 
e questões domésticas também ganham im-
portância durante esses dias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Boa semana em termos de comu-
nicação, escorpiano, uma ótima 
chance para expressar o que quer, 
desfazer mal entendidos e abrir seu coração 
para dizer o que está sentindo. No trabalho, 
as divulgações e contatos são positivas. São 
dias mais movimentados, mas que também 
pedem introspecção.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Reencontrar amigos pode ser bem 
divertido, sagitariano. Conversar 
com pessoas com quem tem pro-
jetos em comum também pode ser favorável. 
A semana pede organização nas coisas práti-
cas e controle fi nanceiro, com a perspectiva 
de fazer planos para o futuro. Resumindo: Di-
álogo e organização são as palavras chaves.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Suas emoções estão mais eviden-
tes, capricorniano, e você pode 
aproveitar para entender melhor o 
que sente. Assuntos de trabalho e contatos 
profi ssionais podem ser retomados. Aprovei-
te o céu da semana para cuidar melhor de si 
mesmo e da sua imagem, sem esquecer de 
dar atenção especial para sua saúde.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Um momento que pede mais re-
colhimento, introspecção e refl e-
xão, aquariano, mas sem deixar de 
agir e fazer o que precisa ser feito. Vale até 
iniciar coisas novas ou retomar coisas antigas 
que fi caram para trás. Mas sem perder o foco 
e os objetivos principais do presente. Estu-
dos podem ser retomados.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Um bom momento para revisar a 
forma como lida com seus valores 
e princípios, pisciano, não apenas 
materiais, mas internos. Mudanças são favo-
ráveis, mas é importante considerar (incluir 
ou excluir, conforme a necessidade) quem 
está à sua volta e que de alguma forma têm 
alguma relação com seus projetos.
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A região sul é onde as pessoas estão mais familiarizadas 
com a sustentabilidade. Ao serem questionados sobre o que 
vem à cabeça quando ouvem o termo, apenas 19% dos sulistas 
não souberam fazer qualquer associação sobre ao tema. O 
número está bem abaixo da média nacional de desconheci-
mento, que é de 29%. 

Os dados são da 8ª edição do Observatório FEBRABAN- 
IPESPE (Federação Brasileira de Bancos - Instituto de Pes-
quisas Sociais, Políticas e Econômicas), que buscou investigar 
o conhecimento e envolvimento dos brasileiros a respeito do 
tema da sustentabilidade e de como as boas práticas se inserem 
no cotidiano da população. 

O levantamento foi realizado em setembro, com três mil 
pessoas nas cinco regiões do país e por aqui o tema “Preser-
vação do meio ambiente e consciência ambiental” foi o mais 
lembrado em relevância (38% das respostas), i cando à frente 
de “Economia dos recursos naturais” e “Utilização racional”, 
com 10% das respostas. 

O alto índice de conhecimento nos temas pode ser ex-
plicado pelo nível de informação. O Sul é a região é a que 
mais recebe informação sobre questões ambientais: 70% dos 
entrevistados sentem-se bem informados ou informados de 
maneira satisfatória sobre o assunto. Na média entre todas as 
regiões, esse índice é de 63%. 

O meio preferido pelo qual os entrevistados se informam 
sobre sustentabilidade é a internet, com 44% das respostas, 
seguida da tevê aberta (41%). 

Quanto às questões ambientais, o Sul se mostra a região 
com registro de maior interesse (85%), ao passo que no Nor-
deste está o menor nível de interesse (71%). 

Questões ambientais como poluição, aquecimento global, 
desmatamento, lixo e uso da água são vistas com maior preo-
cupação no Sul (42%) e menos no Sudeste (36%). Porém, a 
população do Sul é que menos se importa com questões de 
“Bem-estar, saúde e renda das comunidades”. Nesse quesito, o 
Centro-Oeste (47%) e o Nordeste registram os maiores níveis 

Sul é a região brasileira que 
mais conhece sobre sustentabilidade

de preocupação (46%). 
Na área social, as temáticas que mais preocupam a po-

pulação do Sul são “emprego e renda” (77%) e “bem-estar e 
saúde” (58%). 

A pesquisa mostra que 77% dos entrevistados em todas 
as regiões do país concordam que “a adoção das boas práticas 
de sustentabilidade pelas empresas e pelos governos deve 
ser prioridade mesmo com o risco de diminuir os lucros e o 
crescimento econômico”. Esse número chega a 81% no Sul e 
cai para 72% no Nordeste. 

Em relação à responsabilidade sobre os cuidados com o 
meio ambiente, o Sul registrou o maior índice (56%, contra 

a média nacional de 46%) de opinião de que essa responsa-
bilidade é de todos igualmente (governos, famílias, empresas 
e ONGS). 

A grande maioria dos brasileiros (98%, a mesma média 
também no Sul) concorda que é preciso adotar boas práticas 
ambientais no âmbito individual e da família. Porém, o Sul 
aparece como a região que menos tem o hábito de “adoção de 
medidas para economizar água” (62%, contra a média nacio-
nal de 66%). O Sul é ainda a região que tem menor hábito de 
economizar energia elétrica (58%, contra a média nacional de 
62%), mas quando o assunto é separação de lixo, ela dispara 
com o maior índice (58%; a média nacional é de 52%). 

FARROUPILHA SUSTENTÁVEL
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A exposição abre ao público neste final de semana

Covid-19: Aplicação 
de doses de reforço segue nos 
próximos dias em Farroupilha

A partir de domingo, dia 17, se-
gue a aplicação de doses de reforço 
da vacina contra a Covid-19 em 
Farroupilha. Todas as etapas se-
rão realizadas na Universidade de 
Caxias do Sul – Campus Farrou-
pilha, em formato drive-thru, das 
8h30min às 11h e das 13h30min às 
16h30min.

Para receber a dose de reforço 
é preciso, obrigatoriamente, ter 
feito a segunda dose há seis meses, 
pelo menos. No ato da vacinação é 
necessário apresentar o CPF, docu-
mento com foto e a carteirinha de 
vacinação.

Campanha Doses 
de Solidariedade
Segue junto a todas as etapas de 

imunização contra a Covid-19 no 
município, a campanha Doses de 
Solidariedade, liderada pelo Gabi-
nete da Primeira-Dama. O objeti-
vo da ação é arrecadar alimentos 
não perecíveis com o apoio da co-
munidade para destinar ao Hospi-
tal Beneicente São Carlos e para 
pessoas em vulnerabilidade social. 
Nos pontos também são aceitas 
doações de ração para cães e gatos, 
que serão enviadas para a Campa-
nha Joaninha.

Confira o calendário completo

- 17 de outubro, domingo

Para idosos com 75 anos ou mais

- 18 de outubro, segunda-feira
Para idosos com 73 anos ou mais

- 19 de outubro, terça-feira
Para idosos com 72 anos ou mais

- 20 de outubro, quarta-feira
Para idosos com 71 anos ou mais

- 22 de outubro, sexta-feira
Para idosos com 70 anos ou mais

- 23 de outubro, sábado
Para idosos com 69 anos ou mais
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Golbol em prol do 
Hospital São Carlos

Legislativo sedia evento do Condim 
em alusão ao Outubro Rosa

07 de outubro de 2021

VILMAR TRINDADE GAR-
CIA  (MARADONA) (64 anos). 

Cemitério Público Municipal de 

Farroupilha. 

07 de outubro de 2021

LOURDES DE PIZZOL 

(NELI) (90 anos). Cemitério Pú-

blico Municipal de Farroupilha. 

08 de outubro de 2021

IDA BENVENUTTI (80 

anos). Cemitério Comunidade de 

Nova Milano - 4º Distrito de Far-

roupilha. 

08 de outubro de 2021

LUIZ ALBERTO RODRI-
GUES DE OLIVEIRA (66 anos). 

Cemitério Publico Municipal de 

Farroupilha. 

09 de outubro de 2021

JOÃO MACHADO MILANI 
(90 anos). Cemitério da Comuni-

dade de São Gabriel Das Dores 

- Rio Burati - 3º Distrito de Far-

roupilha. 

08 de outubro de 2021

JOSÉ RODRIGUES DA SIL-
VA (82 anos). Cemitério Público 

Municipal de Farroupilha. 

09 de outubro de 2021

AMERES TEREZINHA 
DIAS (73 anos). Cemitério Públi-

co Municipal de Farroupilha. 

10 de outubro de 2021

JUVENILA KURMANN 
BERTOLLO (76 anos). Cemité-

rio da Comunidade de Santo An-

tônio do Forromeco - Distrito de 

Carlos Barbosa. 

11 de outubro de 2021

JOAO CARLOS MACHA-
DO DOS SANTOS (64 anos). Ce-

mitério Municipal Nova Vicenza 

de Farroupilha. 

12 de outubro de 2021

FRANCIELE FERREIRA 
DOS SANTOS (16 anos). Cemi-

tério Público Municipal de Farrou-

pilha. 

12 de outubro de 2021

OLIMPIO STRADA (87 

anos). Cemitério Público Munici-

pal de Farroupilha. 

12 de outubro de 2021

CARLOS KINGESKI (57 

anos). Cemitério Público Munici-

pal de Farroupilha. 

13 de outubro de 2021

CAROLAINE FERREIRA 
ANTUNES (20 anos). Cemitério 

da Comunidade de Linha São João 

- Palmitinho – RS. 

13 de outubro de 2021

MARIA HELENA FERREI-
RA (43 anos). Cemitério da Co-

munidade de Linha São João - Pal-

mitinho - RS. 

óbitos
Acontece neste sábado, dia 16/10, 

às 16h, nos pavilhões da Fenakiwi, 
no Parque Cinquentenário, um jogo 
de Golbol com os convidados  da 
Associação Farroupilhense de Dei-
cientes Visuais (Afadev).

O Golbol é uma modalidade 
paralímpica, praticada por pessoas 
com deiciência visual, cujo objetivo 
é arremessar a bola com as mãos de 

modo que ela entre na baliza do ad-
versário. A bola possui guizos para 
orientar os jogadores pela audição e 
todos eles jogam vendados. A entra-
da para o jogo é a doação de alimen-
tos (leite, açúcar, café ou óleo) para o 
Hospital Beneicente São Carlos.

O evento vai contar com a pre-
sença do prefeito Fabiano Feltrin e 
dos vereadores de Farroupilha.

agressor. Atualmente, órgãos de 
segurança pública como polícia ci-
vil e militar possuem grupos espe-
cializados para atendimento dessas 
ocorrências, como a Sala das Mar-
garidas, o disque 180, e a Patrulha 
Maria da Penha.

Ações envolvendo o cidadão, 
através de seus estabelecimentos 
comerciais estão sendo desenvol-
vidas como forma de assegurar a 
integridade da mulher, entre elas 
a Campanha do Sinal Vermelho e 
o da Máscara Roxa, onde a vítima, 
de forma silenciosa pode buscar 
ajuda em ambientes comerciais.

Durante a manhã desta quar-
ta-feira, a Câmara Municipal pro-
piciou uma roda de conversa com 
a deputada estadual Franciane 
Bayer, a qual enfatizou o empode-
ramento feminino diante as mais 
variadas circunstâncias. O evento, 
organizado pelo Conselho Muni-
cipal do Direito da Mulher (Con-
dim) é em alusão ao período Ro-
sazul, referente ao Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

A deputada apresentou ao pú-
blico presente os casos de violência 
doméstica existentes na sociedade 
e a eicácia da denúncia contra o 
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Mais loucos que poetas

SÉRGIO ALMEIDA
sjcalmeida14@gmail.com

Quarta-feira se celebrou (a nível extraoficial, já que 
não há uma lei que oficialize a data), o dia daquele que, 
mediante a escrita expressa emoções, sentimentos e sensa-
ções: o Poeta. 

Viver a poesia é se comunicar por meio dos sentidos 
com os acontecimentos que se passam ao redor. Como 
escreveu Tamires Venzel: “Ser poeta é muito mais do que 
apenas escrever, é colocar sentimentos em um papel”.

Um poema permite que se lancem múltiplas leituras 
sobre ele, pois não é um texto de compreensão e significa-
ção únicas. Para saber se isso é verdade, basta ler Dayv-
ton Almeida: “A arte de escrever poesias é igual a chupar 
limão! Duvido fazer a mesma careta com o mesmo 
limão!”. Ou o mestre das palavras, Mario Quintana: “O 

mais feroz dos animais domésticos é o relógio de pare-
de: conheço um que já devorou três gerações da minha 
família”.

            Eu tenho uma veiazinha poética. Meu tio-avô 
Francisco Corrêa da Silva, o tio Chico, que morava no 
Irapuá, interior do município de Caçapava do Sul, es-
crevia versos à caneta no caderno. Eu gostava de ler seus 
poemas quando criança. E até escrevi alguns. O amigo 
Tiago Vargas, colunista literário e blogueiro, os publicou 
em seu Blog da Poesia. E como alguém disse que todos 
temos um pouco de poeta dentro de nós, permita-me 
apresentar-lhe o poema “Quem é essa...”, sobre o mo-
mento em que vi a Marta – que viria a se tornar minha 
esposa – pela primeira vez.

Quem nunca � cou abismado com histó-
ria de livramento de morte? Sobre pessoas 
que não estavam no local da catástrofe, ou 
participaram e mesmo assim saíram com 
vida. Um exemplo é o ex-árbitro Leonardo 
Gaciba que obteve três grandes livramentos: 
- O primeiro foi apitando um jogo do Gau-
chão quando levou um soco do massagista 
em uma briga e foi para o hospital. O ônibus 
que iria pegar, bateu de frente e matou 9 
pessoas; - No segundo livramento apitaria 
Flamengo x Paraná em 2007, mas o jogo foi 
adiado. O avião que ele iria pegar passou a 
pista e bateu em um prédio em São Paulo, 
matando todos os passageiros; - No terceiro, 

Quem morre na véspera é o peru!
Gaciba foi convidado para o jogo da Cha-
pecoense como comentarista, mas não tinha 
mais lugar disponível no avião, que caiu em 
novembro de 2016.

Em contra partida mesmo estando no 
avião da Chape que caiu Neto, Follmann, 
Alan Ruschel, Rafael Henzel se salvaram 
junto com 2 tripulantes, um exemplo menor 
mas parecido aconteceu esta semana aqui 
em Farroupilha onde em um acidente o 
veículo celta colidiu contra um caminhão no 

trevo da Av. Santa Rita com a perda de duas 
das três vidas que estavam dentro do carro, 
a menina de 05 anos de idade foi livrada 
mesmo estando dentro do mesmo veículo.

São fatos que o ser humano não explica, 
mas com certeza tem um próposito de DEUS 
na vida destas pessoas conforme o livro de 
Eclesiastes 03 que fala sobre o tempo para 
todas as coisas se concretizarem aqui nesta 
terra. Temos uma amiga na família que 
participou de um grande livramento há al-

ODAIR MATOS
odairmatos@live.com

guns anos voltando de carona de uma festa 
na madrugada, Vanessa de Mello estava no 
veículo que colidiu contra um caminhão na 
frente do Shopping Martcenter em Caxias 
do Sul, a mesma estava no banco da frente 
e com o impacto teve algumas costelas que-
bradas e os pulmões perfurados, mas após 
muito tempo de recuperação passa bem e 
está quase 100% recuperada.

Temos que ter fé em DEUS e orar pela 
vida e pelo propósito, sabemos que aque-
les que partiram seja por acidente, morte 
natural ou doença encerraram seu período 
aqui na terra, pois como o dito popular diz: 
“quem morre na véspera é o peru!”.

A semana que passou foi marcada 
por dois episódios instigantes. O primeiro 
foi a pane mundial das principais redes 
sociais – whatsapp, instagram e facebook. 
Isoladamente já tivemos quedas semelhantes, 
mas pela primeira vez houve um blackout 
simultâneo.

O fenômeno transformou a rotina do 
planeta. À exceção daqueles que dependem 
do whats para fazer negócios, os usuários 
experimentaram uma tarde inédita. Milhões 
acessaram insistentemente o smarphone 
para conferir o retorno das redes, o que só 
aconteceu cerca de cinco horas.

Outro fato envolveu a premiação de 
dois jornalistas com o Prêmio Nobel da 
Paz. Maria Ressal (das Filipinas) e Dimitri 

Pane e arrogância
Muratov (Rússia). Jornalista há mais de 40 
anos, sou um crítico da pro� ssão porque 
nos falta humildade para reconhecer erros 
que destroem reputações, comprometem 
biogra� as e fulminam trajetórias 
promissoras.

Muitos, de forma míope, viram na 
premiação apenas um brado de alerta diante 
de � guras públicas que procuram controlar 
os meios de comunicação. Entre eles, um 
notório político de esquerda que emprega o 
termo “controle social da mídia”, apelido, na 
verdade, para censura.

Tradicionais veículos de comunicação 
traçam loas ao STF quando cala blogs, 
sites e redes sociais que ousam nadar 
contra a correnteza que gostariam fossem 
de unanimidade. O Nobel da Paz deveria 
fazer re� etir sobre o garrote sem critérios 
que confunde, de forma proposital, 
“irresponsabilidade na arte de comunicar” 
com censura vergonhosa.

O comprometimento político-ideológico de 
parte da mídia � cou evidenciado com maior 
ênfase na pandemia e impede a autocrítica do 
segmento da comunicação. Nós, jornalistas, 

GILBERTO JASPER
gilbertojasper@gmail.com

somos desprovidos de humildade para 
admitir equívocos, rever injustiças, refazer 
comportamentos. O Nobel, ao invés de estimular 
uma revisão, turbinou a arrogância daqueles 
que se acham acima do bem e do mal.

A modernidade guilhotinou o direito do 
leitor/ouvinte/telespectador/internauta de 
elaborar seu juízo sobre os fatos. A notícia 
vem “pronta”, embora denunciar, investigar, 
julgar e punir sejam funções de� nidas pela 
Constituição. 

A mídia atropela o ordenamento jurídico, 
gera omissão, manipulação e injustiças. A 
pane das redes e a premiação de jornalistas 
deveria fazer re� etir, mas isso di� cilmente vai 
ocorrer. Em plena era tecnológica o retrocesso 
na “arte de comunicar” é evidente.

“Quem é essa...
Com jeito inocente de menina e sorriso provocante de 

mulher?

Seu olhar tímido e envolvente é como um poema difícil 

de entender...

Que faz o coração palpitar, sem precisar nada dizer.

Seus esvoaçantes cabelos ao vento,

Lembram a bela que saiu pra rua sem se olhar no espelho.

As covinhas de seu rosto são como nuvens,

Que vêm e vão na imensidão de um céu ventoso...

E eu ali parado... calado...

Como um bobo apaixonado, sem reação...

Que sente o vento soprar em sua direção”.

Gostou? Espero que sim, pois como se costuma dizer: “De 
poeta e louco todo mundo tem um pouco”. Apesar que se vê 
mais loucos que poetas por aí... 



 O FARROUPILHA SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 202130 cidade

ALEXANDRE BROILO
alexandrebroilo@hotmail.com

Neste passado feriado minha esposa e eu 
decidimos realizar uma de suas metas, ir de 
bicicleta para a praia. Como estamos tempo-
rariamente residindo em Torres, decidimos 
então fazer o caminho oposto para depois 
virmos para a praia. Na sexta feira, 08 saímos 
de Torres via BR101, Freeway e BR116 e 
passados 280km e 10h de pedaladas chegamos 
em Nova Milano, Farroupilha. Na Quarta-
-feira, 13 partimos da Estação Férrea de Nova 
Vicenza, Farroupilha via Rota do Sol e BR101 
para depois de 227km chegarmos sãos e salvos 
em Torres. No total foram 507km em duas 
etapas. Graças a Deus transcorreu tudo bem, 
mas, não recomendamos. Houveram momen-
tos muito tensos e de alto risco.

Claro que para realizar uma ´´aventura´´ 
dessas são necessários preparo físico, equipa-
mento adequado e conhecimentos especí� cos. 
Nós praticamos o cicloturismo a alguns anos e já 
acumulamos alguns milhares de km nas pernas. 
Rodamos mais de 4 mil km na Itália e eu parti-
cularmente � z algumas belas viagens de bicicleta 
pela Espanha, Holanda e Dinamarca, países 

Cicloturismo

Economia e Qualidade de Vida
referencias no uso da bicicleta e do cicloturismo.

Para realizar essa meta de ir e vir da praia 
para a serra pedalando, � zemos nossa prepa-
ração na Estrada do Mar, um local fantástico 
apesar do vento e dos poucos cuidados com a 
manutenção da via e do entorno. Um lugar 
lindo com um Bioma próprio e uma avifauna 
digna de observação, mas, infelizmente descui-
dado e desprezado, nem se quer a faixa pintada 
de separação de via de rodagem e de acosta-
mento que está apagada foi repintada e o verão 
se aproxima.  Tem sido cada vez mais perigoso 
treinar ali. Alguns motoristas têm se demostrado 
amigáveis, mas ainda são parte da exceção, pois, 
a maioria deles � cam bravos, buzinam, insultam 
e inclusive ameaçam atropelamento. O Código 
de Trânsito Brasileiro prevê a circulação de bici-
cletas em vias automotivas, inclusive determina 
que os ciclistas têm preferência sobre os veículos 

automotores. 
O fato é que nenhum ciclista quer disputar 

seu lugar no trânsito, nós queremos praticar nos-
so esporte com segurança e disfrutar ao máximo 
respeitando a todos. O uso da bicicleta no Brasil 
aumentou exponencialmente, os benefícios desse 
esporte foram descobertos e a cada dia observa-
-se mais e mais ciclistas pelas estradas, entretan-
to, o risco e a falta de infraestrutura aumentam. 
A causa é sempre a mesma inaptidão, ignorân-
cia, descaso e corrupção dos políticos, já que 
recursos e referencias não faltam.

Os mais recentes dados publicados con� r-
mam que o cicloturismo está em crescimento 
e o seu impacto económico anual ronda os 55 
biliões de euros, tornando-se um instrumento de 
desenvolvimento do território, através da diver-
si� cação da oferta turística e proporcionando a 
criação de novos empregos. Este desenvolvimen-

to tem levado muitos países a estudar o impacto 
económico deste tipo de turismo. 

Uma revisão de estudos onde foram incluí-
dos trabalhos cientí� cos, relatórios estatísticos 
e artigos de revisão de literatura, publicados 
a partir de 2008 demonstram isso. Os dados 
analisados con� rmam um impacto económico 
anual do cicloturismo na Europa de 44 biliões de 
euros na Europa e em termos globais o ciclismo 
na União Europeia contribui com um benefício 
económico de 513 bilhões de euros.

A Serra Gaúcha, devido à sua geogra� a, 
património histórico e cultural e clima ameno, 
tem um enorme potencial para se tornar um 
dos principais destinos de cicloturismo. Mas 
para isso é necessário fazer alguns investimentos 
e implementar medidas que tornem possível, 
desenvolver uma rede de ciclovias e respectivas 
infraestruturas de apoio ao cicloturista, melhorar 
a coordenação e cooperação entre governantes 
e prestadores de serviços, e aumentar a e� cácia 
da promoção e do marketing. Há muito tempo 
andar de bicicleta deixou de ser coisa de criança.

Saúde a todos!!!
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HÁ 30 ANOS
EDIÇÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 1991

FARROUPILHA: outros tempos

OS 35 ANOS DO CORPO 
DE BOMBEIROS
Desi le da unidade local perante comandante regional e autoridades mu-

nicipais, na rua Cel. Pena de Moraes, marcou a passagem dos 35 anos do Cor-
po de Bombeiros, em Farroupilha. A guarnição foi insta-lada em 24 de setem-
bro de 1956 com 11 praças, comandados pelo 2º sargento Wilson Sandoval. 
Foi a segunda unidade instalada na re-gião, após Caxias do Sul. Hoje o grupo 
é formado por 36 praças

MAIS UMA INVASÃO DE ÁREA, AGORA NO MEDIANEIRA
Depois dos bairros Industrial e 1º de Maio, agora foi a vez, numa área pú-

blica, a invasão por cerca de 10 famílias, no bairro Medianeira.

NESTE SÁBADO O BAILE DOS DESTAQUES
O Baile dos Destaques, pela passagem do 10º aniversário do “O Far-roupi-

lha”, será nesse sábado, no Clube do Comércio.

EM ESTUDO A REATIVAÇÃO DO CONSEPRO
Reformulação e dinamização do Consepro (Conselho Pró Segurança Pú-

blica), vai entrar em estudos, para determinar uma nova atuação do órgão.  

SISTECON RECOMENDA CAUTELA AOS INQUILINOS
O Sistema de Defesa do Consumidor (Sistecon) está recomendando cau-

tela aos inquilinos, na hora de renovar seus contratos de locação. O Sistecon 
ai rma que tem havidos abusos por parte de imobiliários e proprietários

 
VASCO X FARRAPOS TRANSFERIDO EM NOVA MILANO
Mau tempo tem prejudicado os jogos do campeonato municipal da cida-

de, com muita chuva e neblina. Prova disso é de que as três pri-meiras roda-
das foram disputadas sob muita chuva. As intempéries têm transferidos jogos 
como Vasco da Gama X Farroupilha, em Nova Milano.

ESTÁDIO CINQUENTENÁRIO:  
CÂMARA APROVOU CESSÃO DE USO 
A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza a cessão de uso 

das dependências que compõe o estádio de futebol do Par-que Cinquentená-
rio para a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil (Serc Brasil)

PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE LIONESS
Realiza-se nesse sábado, em Farroupilha, o primeiro seminário esta-dual 

de Clubes Lioness, tendo como local o salão nobre da prefeitura.

CORREIO DE FARROUPILHA
Edição de 18 de abril de 1992

Guerra em Garibaldi domingo
O Brasil em Garibaldi, tem um mais um compro-

misso difícil no campeonato gaúcho da Divisão Es-
pecial, a popular Segundona. A equipe de Ivo Wort-
mann, enfrentará ao Guarani, um dos líderes da chave. 
O Brasil iniciou mal o campeonato, perdendo em casa 
para o Encantado (1x0), reabilitou-se domingo passa-
do, ao vencer em Antônio Prado, o Pradense (2x0).

 JORNAL DE FARROUPILHA
Edição de 29 de março de 1978

Brasil descoberto antes de Cristo?
Em 1872, numa fazenda, no interior da Paraíba, 

SECRETÁRIO DA 
SAÚDE VAI 
CONTRATAR 
NOVA EQUIPE MÉDICA
Secretário Municipal de Saúde, 

informou que já tem um grupo de 
médicos para contratar, em substi-
tuição a equipe que atuava no hospi-
tal municipal São Carlos

A primeira estação 
dos bombeiros, na cidade, 

rua 13 de maio, hoje no local, 
Posto de Saúde

BOMBEIROS I

BOMBEIROS 2

Uma das primeiras turmas da 
corporação em Farroupilha.

Compilação de notícias de jornais do município em outras épocas

foi encontrada uma estranha pedra com uma men-
sagem. Foi enviada ao Rio de Janeiro, ao Museu Im-
perial, que a traduziu e para seu espanto leu: “Nós 
somos os i lhos de Canaã, de Sidon, a cidade do rei. O 
comércio nos lançou nesta praia distante, de um país 
de montanhas”. O achado foi tido como inverídico, 
uma farsa. Ocorre que anos depois, em 1968, um pro-
fessor da Universidade de Massachussetts (E.U.A), 
recebeu a pedra. O professor e seus assistentes, des-
cobriram que a mensagem era em língua fenícia, e 
ai rmaram que a inscrição era autêntica ou, então, o 
falsii cador seria um grande profeta. Pelo texto, os fe-
nícios teriam saído de Acaba (província da Jordânia), 
navegando pelo mar vermelho, fazendo a volta por 
toda a África, dobrando o cabo da Boa Esperança, 
teriam se perdido, por ventos e/ou correntes maríti-
mas, chegando ao litoral do Brasil

FOTOS: Arquivo/Ofarroupilha
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Descansam as 
tesouras e navalhas de

Na parede da barbearia, a foto sorridente ao lado do 
Felipão. “Ele esteve uma vez aqui e só sentou para cortar os 
cabelos depois que descobriu meu time de coração”, brinca 
o simpático Olimpio Strada. Fácil adivinhar de qual time se 
trata, assim como é fácil envolver-se na história dele.

Sr. Strada é cabeleireiro e barbeiro há 59 anos. Nunca quis 
outra proi ssão para si, desde que cortava os cabelos dos oito ir-
mãos na colônia onde morava, na linha Amadeo. O pai, quando 
soube que o i lho seria barbeiro, apoiou porque naquele tempo 
era comum os homens fazerem a barba fora de casa.

Foi para o exército aos 18 anos e no período que passou 
por lá se candidatou livremente para ser o proi ssional do 
salão, onde aprendeu a técnica e teve a certeza de que este 
seria seu caminho. Aos 81 anos de idade, ele continua ativo 
e feliz com sua escolha de vida. “Só vou dizer uma coisa: se 
parar de trabalhar, eu morro”.

Pela cadeira e pelas tesouras do sr. Strada já passaram 
muitas pessoas ilustres da nossa cidade. De agricultores a 
juízes. Gente de todo tipo de cultura. “Prefeitos, conheço 
quase todos e alguns deles ainda são meus clientes”, diz, 
preferindo não citar nomes.

A discrição é uma de suas características. Prefere ouvir 
a falar. “Hoje o pessoal já sabe que não discuto política, 
mas antes, quando sentava um político em minha cadeira, 
i cava com receio de entrar no assunto. Aprendi a dizer que 

Em 2015 - quando entrevistamos o 
senhor Olímpio Strada em sua bar-
bearia na Júlio de Castilhos - fazia 
59 anos que praticava seu ofício. 
Nesta semana, as tesouras e nava-
lhas que foram companheiras por 
tanto tempo, descansaram. 
O mais antigo barbeiro de Farrou-
pilha faleceu pouco antes de seu 
aniversário de 88 anos, em 23 de 
outubro. De 2015 para cá ele ga-
nhou mais dois netos, o Augusto e 
a Maria Eduarda, e estava menos 
ativo devido à pandemia.
Para homenageá-lo, relembramos o 
bate-papo daquela tarde que passa-
mos conversando, entre um cliente 
e outro, entre um sorriso nascido 
de uma história e outra...

REPORTAGEM:
CLAUDIA IEMBO 
 claudia@ofarroupilha.com.br 

de política, não entendo nada”, brinca dando uma piscadi-
nha, que entrega mais do que as palavras.

O cabeleireiro, como prefere ser tratado, ai nal, “já não 
se faz mais barba como antigamente”, tem muitas histórias 
para contar, mas o movimento de clientes interfere sutil-
mente nas lembranças. 

Seu espaço é cenário masculino, segundo ele. Há piadas 
e conversas típicas de homem, que incluem as discussões 
políticas e futebol. Aliás, o futebol foi o responsável pela 
única briga de fato ocorrida na barbearia. “Foi uma panca-
daria por causa do Grenal. Chegaram a quebrar um vidro! 
Eu tentei apartar, mas foi difícil. Depois voltaram e pedi-
ram desculpas”, recorda-se, rindo.

Sr. Strada está na Júlio de Castilhos, no centro, há 48 
anos. Construiu sua fama de boca em boca e a mantém, 
trabalhando das 7h30 às 19h ou 20h. “Todos os dias, in-
clusive aos sábados, quando tem movimento maior. Fi-
nanceiramente já podia ter parado, ai nal conquistei um 
bom patrimônio, mas os próprios médicos que vêm aqui 
me dizem para não parar de trabalhar, se quero continuar 
vivendo”, conta.

Dona Adiles, a esposa com quem está casado há 52 anos, 
já está acostumada a i car sozinha, segundo o cabeleireiro. 
Ela sabe o quanto o marido gosta do que faz e é ela a única 
cliente feminina do sr. Strada. “Sempre fui eu que cortei os 

cabelos dela e ela sempre foi bonita, desde que a conheci, 
em um circo na cidade! Andamos muito de lambreta por 
estas ruas e chegamos até a capotar uma vez! Eu me ralei 
todo, mas ela não porque caiu em cima de mim, mas tudo 
bem porque a gente já era casado”, diverte-se.

Da união nasceram os i lhos Marcos Aurélio e Fernan-
do. A única neta, Mariana, mora em Fortaleza com o pai 
Marcos Aurélio. “Gostaria que você colocasse também os 
nomes das minhas noras: Kely e Rafaela”, preocupa-se o 
zeloso sogro.

Sr. Strada esbanja vitalidade, apesar do infarto que o 
acometeu há 10 anos e o tirou de uma das atividades pre-
feridas: a caçada. “Entrei para um clube e saia para caçar 
perdiz. Adorava fazer isso e i z por 30 anos, mas hoje não 
tenho mais saúde para correr, pular cerca e outras estripu-
lias”, avalia.

A paixão se foi, mas os registros dela estão também na 
parede de sua barbearia a fornecer a ele a recordação dos 
bons momentos vividos.

A conversa estava ótima, leve como deve ser quando 
realizada entre pessoas que gostam do que fazem, mas 
precisou ser interrompida para dar lugar à movimentação 
das tesouras. Sr. Strada agradeceu, mas na verdade, fui eu 
quem saiu agradecida pela oportunidade de compartilhar 
um pouco de sua história.

Strada teve dois fi lhos da uniao com Dona Adiles:
Marcos que é gerente de controladoria na Grendene e Fernando, empresário e corretor no ramo de Seguros

FOTO: Claudia Iembo
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