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PreFÁCIo

Maurice Halbwachs (2006), em seu livro A memória coletiva, afirma 
que a memória é um fenômeno eminentemente coletivo, ou seja, 
a memória é uma construção social, constituindo-se a partir 

das relações mantidas entre os indivíduos e grupos. Para ele há dois tipos 
de memória: a memória pessoal ou autobiográfica e a memória social ou 
memória histórica. Ele explica que a primeira recebe ajuda da segunda, pois a 
história de uma vida individual faz parte da história em geral. Isso quer dizer 
que um determinado fato vivido por alguém a um certo momento não tem 
o mesmo significado para outra pessoa mesmo que vivendo naquele mesmo 
tempo histórico. Dessa forma, essa memória individual poderá ser narrada de 
forma estranha ao outro, já que para este não significou o mesmo que para o 
primeiro.

Halbwachs afirma ainda que “Nossa memória não se apoia na história 
aprendida, mas na história vivida”(2006, p. 78-79). Essa premissa nos leva 
ao entendimento de que as nossas histórias individuais são as que mais nos 
importam simplesmente por serem nossas, mas é pela junção dessas pequenas 
narrativas, dessas histórias de sujeitos individuais que se forma a memória 
coletiva ou a história de um grupo social. Foi justamente o processo de junção 
de pequenas histórias para formar uma versão da história de um grupo social 
que moveu a equipe responsável pelo presente livro.

As afirmações do sociólogo são importantes para entendermos as 
diferentes nuances que ocorrem nas narrativas oriundas dos dados compilados 
neste livro. Muitos dos elementos que servem à sua elaboração são oriundos 
de arquivos e documentos oficiais, mas outros tantos provêm de registros 
memorialísticos de pessoas que nasceram e se criaram em Seberi ou registros 
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de pessoas que tiveram contato com quem aqui nasceu, por aqui passou ou 
aqui morou.

Le Goff (1994), em História e Memória, aponta a importância da relação 
entre o passado e a memória para a escrita da história. Ele nos mostra que 
em relação à memória o que sobrevive do passado chega até nós por meio 
das escolhas feitas pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do 
mundo e da humanidade, e por aqueles que se dedicam à ciência do passado e 
do tempo que passa, ou seja, pelos historiadores.

É bom advertir o leitor desde já que o presente livro não foi produzido 
por historiadores profissionais, cujo principal objetivo é, a grosso modo, 
estudar o passado humano em seus vários aspectos como economia, sociedade, 
cultura, ideias e cotidiano. Um trabalho dessa ordem demandaria pelo uso de 
técnicas e métodos - como fichamentos, entrevistas, investigação de arquivos, 
catalogação de dados e confrontação dos mesmos - utilizados nas várias etapas 
de uma pesquisa para dar segurança científica ao trabalho do historiador.

Por outro lado, é justo contar para o leitor que o livro que está em suas 
mãos, só o está porque um grupo de pessoas topou o desafio de investigar 
histórias, ouvir pessoas, revirar caixas e baús, ler atas, catar fotografias em 
todos os lugares possíveis, realizar visitas, procurar documentos oficiais, visitar 
cemitérios, catalogar, ler, reler, enfim, fazer tudo aquilo que um historiador 
profissional faz, mas feito aqui sem o rigor científico. Esse grupo – corajoso, 
diga-se de passagem – fez isso movido por um único motivo: sua paixão pela 
história, sua paixão por Seberi e, principalmente, o entendimento de que tal 
história precisa ser registrada por alguém para que ela não se perca no tempo. 
Dizemos isso apenas para sublinhar a grandeza do gesto desse grupo de 
voluntários que disponibilizou boa parte de seu tempo ao longo de quase dois 
anos, para organizar fatos e dados com o objetivo de deixar registrado para as 
próximas gerações uma boa parte da história e da memória coletiva de Seberi.

Dizemos que acontecimentos históricos são os eventos, as opiniões, 
os pensamentos e os movimentos sociais que produziram efeitos e geraram 
mudanças, tendo ou não importância em algum momento do passado, na 
vida de um grupo ou de um povo. Nesse sentido, os acontecimentos seriam 
uma espécie de produtos sociais fabricados por seres humanos que sonharam, 
pensaram e agiram em um determinado momento e caberia ao historiador 
pesquisar, elencar e analisar esses “produtos sociais”.
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Cabe lembrar que nenhum evento histórico narrado tem pureza total. 
O registro dos acontecimentos reflete sempre, de uma maneira ou de outra, 
a opinião, o pensamento e até os interesses daquele que fez anotações sobre 
o que viu, viveu ou ouviu. Por isso, já é certo – e inevitável – que muitos dos 
leitores não se sentirão representados pelas histórias que aqui encontrarão e 
sentirão falta de tantas outras que não foram possíveis de serem contempladas 
por razões das mais diversas.

É comum que as histórias vividas por pessoas, tanto de forma individual 
como coletiva, sejam registradas em álbuns de fotografias, cartas, diários, 
arquivos digitais, textos escritos, documentos oficiais ou simplesmente 
arquivadas na memória. Investigar essas memórias, transcrevendo-as da 
oralidade para o campo do escrito é, sem dúvida, um dos pontos mais 
relevantes deste livro. Isso porque, se tal trabalho não fosse feito, essas 
memórias simplesmente esvair-se-iam no tempo e seriam negadas às gerações 
vindouras as informações sobre a história do espaço que habitam deixando-as 
muitas vezes desprovidas da noção de grupo social, fator que mexe fortemente 
com sentimentos de identidade e pertencimento.

Inicialmente, precisamos esclarecer que o presente livro começou a 
ser escrito em 1984, na ocasião em que o senhor Prefeito Vilson de Mello, 
afinando-se com objetivos da Secretaria de Educação e Cultura, expressos 
no Projeto Raízes, assumia juntamente com uma equipe por ele designada 
a missão de resgatar a memória do município de Seberi. O grupo, na época, 
recorreu a centenas de entrevistas, depoimentos e coleta de dados e, como 
o material bibliográfico nem sempre foi satisfatório, coube justamente ao 
conteúdo das entrevistas o papel preponderante para serem materializadas no 
livro intitulado “Seberi – 109 anos de história”. 

O livro foi concluído após quatro anos de trabalhos e pesquisas. 
Seu lançamento, no dia 05 de setembro de 1988, ocorreu em sessão solene 
realizada no Clube Fortalezense, registrada em ata do Conselho Municipal 
de Educação de Seberi, Ata nº 04/88. Os 109 anos de história a que o título 
se refere tornam o ano de 1879 como marco inicial da história do município, 
quando o engenheiro alemão Maximiliano Beschoren, contratado pela Câmara 
de Palmeiras, iniciou a abertura do caminho pela mata virgem do sertão do 
alto Uruguai partindo da Boca da Picada ao Rio da Várzea e Uruguai numa 
memorável expedição.
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Na introdução do referido livro, o grupo responsável declara que tomou 
o cuidado de aproveitar as entrevistas (realizadas em fitas cassete) na sua forma 
original, sendo que importou para a equipe, basicamente, o comportamento 
dos grupos sociais como determinantes do fato histórico. Cientes dos limites 
naturais de quem assume o papel de pesquisar a história, o grupo avisava que 
em muitos aspectos não atingiu a amplitude desejada e merecida e nem chegou 
a conclusões definitivas e “por essa razão sobram margens para, mais estudos 
e pesquisas, uma vez que na história, um fato não registrado na época em que 
ocorre, costuma sedimentar-se cercado de lendas, tornando-se inextrincáveis 
os limites entre o mito e a realidade”.

Passadas mais de três décadas da publicação da primeira versão impressa 
da história de Seberi, é feito um novo desafio. Dessa vez é o senhor Prefeito 
Cleiton Bonadiman que desafia um grupo para passar a limpo a história, 
investigando novas versões, novos fatos e dando continuidade à história de 
Seberi a partir do ponto final que naquele momento fora dado. Desse modo, 
um novo grupo é constituído e, após amplo debate, decide manter todo 
o conteúdo do livro “Seberi 109 anos de história” como base para o novo 
livro e, em seguida, parte para a investigação de novos arquivos e escuta de 
novas memórias. Essa equipe, embora ciente de que havia muito mais a ser 
garimpado, sentiu necessidade em certo momento de colocar um ponto final 
em seu trabalho de pesquisa. Assim, o que o leitor tem em mãos é um livro 
formado por 10 capítulos, uma galeria de fotos e anexos com documentos 
diversos.

O primeiro capítulo do livro é o extrato de um robusto trabalho de 
pesquisa acadêmica em forma de dissertação de mestrado intitulada “Estudo 
sobre a formação do município de Seberi-RS” apresentada por Edilson W. 
Pedroso ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), no ano de 2009. Nesse capítulo, Edilson faz 
alusão ao contexto histórico, geográfico e econômico do município de Seberi 
a partir de sua origem. É preciso avisar o leitor que esse capítulo se apresenta 
com uma linguagem própria demandada pelo rigor acadêmico típico de um 
trabalho de pesquisa dessa envergadura.

Já no capítulo seguinte, o leitor vai sentir a suavidade da linguagem em 
um texto elaborado por Hedy Elsenbach Miotto que se debruçou por um longo 
tempo na investigação. Esse capítulo surgiu da ideia de resgatar quem foram 
os pioneiros que construíram a história de nosso município com seu trabalho 
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árduo numa época de muitas dificuldades. Para isso, a autora realizou a escuta 
das entrevistas do “Projeto Raízes”, também fez entrevistas atuais com pessoas 
idosas, além de ler e pesquisar em muitos livros que registram a história de 
outros municípios de nossa região.

No terceiro capítulo, o leitor vai se deparar com os dados sobre as 
denominações do município, bem como sobre a localização, o relevo, o clima, 
a hidrografia e a vegetação e o histórico do município narrado pelas memórias 
dos primeiros habitantes até os documentos atuais. Ainda nesse capítulo, uma 
seção é dedicada à Revolução de 1923 com as consequências que essa teve no 
município de Seberi. 

Em seguida, no capítulo 4 o leitor vai se deliciar com histórias, causos 
e lendas resgatados da memória popular e organizados pelas professoras 
Maria Diva Bazzanela Dalla Valle e Terezinha Noro. O capítulo traz ainda 
informações sobre Maximiliano Beschoren, responsável por abrir a picada 
que deu origem ao município. Por fim, são apresentadas entrevistas realizadas 
entre 2018 e 2019 com o objetivo de complementar a história.

No quinto capítulo, o leitor encontrará basicamente duas partes, 
sendo que na primeira delas há informações a respeito do movimento pró-
emancipação que suscitou a instalação de uma comissão emancipatória com 
todos os seus desdobramentos. Já a segunda parte, trata da história de Seberi 
pós-emancipação. Nela encontramos dados a respeito da consolidação e 
aprimoramento das instituições seberienses. Algumas delas, que já existiam 
antes de 1959, modernizaram-se; outras, foram sendo criadas ao longo do 
tempo formando a atual configuração do município.

No capítulo 6, é apresentada a evolução cultural, educacional,  econômica 
e da saúde do município. Os dados são importantes para que o leitor se depare 
com um panorama que desenha a história da evolução do local.

No capítulo 7, intitulado “O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário”, 
registra-se por meio de um apanhado de dados uma visão dos três poderes. 
No Executivo apresenta-se um rol de todos os cidadãos que administraram 
o município e, da mesma forma que em relação ao Poder Legislativo é 
apresentado um histórico de todas as Câmaras de vereadores que por aqui 
passaram, no Poder Judiciário é apresentado um histórico com os nomes das 
pessoas que exerceram atividades relativas a esse poder ao longo da história 
de Seberi.
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No oitavo capítulo as imagens falam por si mesmas, composto por 
uma galeria de fotos que fazem parte da história de Seberi. No nono capítulo, 
encontram-se textos complementares e curiosidades históricas. E no décimo 
capítulo, uma última história sobre o trabalho em equipe de forma voluntária.

Por fim, os anexos que foram coletados ao longo da pesquisa realizada e 
ficam aqui registrados para não se perderem no tempo. 

Ana Lucia Rodrigues Guterra
Luciane Figueiredo Pokulat
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o ConTexTo hIsTórICo-geogrÁFICo:
Da orIgeM Do MUnICíPIo De seberI1

edilson Wanderlei Pedroso júnior

A origem do município de Seberi pode ser melhor compreendida quando 
entendemos o contexto histórico e geográfico que influenciou seu 
surgimento. A demanda por terras agricultáveis para assentamento dos 

descendentes de imigrantes das antigas colônias, a expansão da agricultura, a 
política de terras coordenada pelo governo do Estado, o relevo e a vegetação, 
bem como a estrutura de comunicação e transportes, são alguns dos fatores que 
nos ajudam a compreender a estrutura fundiária do município e os fatores que 
motivaram a migração de famílias de diversas regiões do estado do Rio Grande 
do Sul.

Podemos afirmar que a existência de um grande número de pequenos 
municípios na região fisiográfica do Alto Uruguai é uma consequência direta do 
tipo de colonização desta região. A existência de dois tipos de formações naturais 
bem distintas2 no nosso estado vai influenciar a fixação dos diversos grupos 

1 Este texto é uma adaptação de um extrato da dissertação de mestrado Estudo sobre a 
formação do município de Seberi-RS apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), como requisito parcial para a 
obtenção do grau de mestre em Geografia no ano de 2009. 

2 “A vegetação do sul do Brasil consiste de dois tipos principais: as densas matas sempre 
verdes que, excluindo as araucárias, são compostas de árvores tropicais de folhas laminares, 
e campos limpos, que fisionomicamente se assemelham às estepes das zonas temperadas.” 
(WAIBEL, 1949, p. 162).

CAPÍTULO 1
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sociais e, dessa forma, irão se materializar no espaço geográfico em formações 
sócio-econômicas diferenciadas (Figura 1). Sendo assim, ao analisar as condições 
existentes no território e as características socioeconômicas das pessoas que 
escolheram se dirigir para esta região onde o governo do estado oferecia lotes 
coloniais a qualquer interessado em adquirir essas terras, constatamos que a 
vontade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em ocupar as áreas de 
matas nativas (que permaneciam desabitadas até aquele momento) coincidia 
com a demanda por novas terras para uso agrícola ocasionada pelo crescimento 
populacional nas regiões das antigas colônias3. 

Figura 1 - Áreas de mata e zonas de povoamento do rio grande do sul. 

FONTE: BERNARDES, Nilo. Bases geográficas do povoamento do Estado do Rio Grande do 
Sul. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1997.

3 As “antigas colônias” eram assim chamadas porque foram as primeiras áreas de lotes 
coloniais destinadas a imigrantes estrangeiros, principalmente italianos e alemães, que 
chegavam ao Rio Grande do Sul através de políticas públicas de ocupação de regiões até 
então pouco habitadas. Como exemplo, podemos citar as antigas colônias de Taquara, São 
Leopoldo, Caxias, Guaporé e Antônio Prado. 
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A existência de grandes áreas de matas em contraste com as grandes áreas 
de campo é um fator de tanta importância no processo de ocupação de terras 
em nosso estado que influenciaram na estrutura fundiária e nos arranjos sociais. 
De acordo com WAIBEL, 1949, p. 162 “a mata e o campo são dois mundos 
inteiramente diferentes no sul do Brasil. São diferentes quanto às condições 
naturais, tanto quanto às econômicas, sociais e raciais.”Essa diferenciação entre 
dois espaços próximos só é possível de ser compreendida pelo entendimento 
das peculiaridades desse determinado tempo histórico que se identifica, no 
território, através da análise da estrutura fundiária4.

Ao analisarmos o contexto da economia nacional (transformação da 
terra em mercadoria e o aumento do fluxo de mercadorias entre as diferentes 
regiões brasileiras) e os meios técnicos do último quartel do século XIX, como 
a implantação de importantes ramais ferroviários, podemos compreender 
a grande valorização das áreas de campo em relação às áreas de mata. Até 
aquele momento, a produção pecuária ainda conferia um grande destaque 
a economia gaúcha e, consequentemente, uma forte influência na formação 
dos representantes políticos regionais (intendentes e vereadores) e estaduais 
(presidentes do estado e deputados estaduais). Além disso, as dificuldades de 
escoamento da produção e a precariedade de equipamentos e conhecimentos 
técnicos inviabilizavam a prática de uma agricultura de escala comercial no Rio 
Grande do Sul. De acordo com Bernardes (1997, p. 65):

Até a terceira década do século XIX, as numerosas cidades e 
povoações que se originaram no Rio Grande do Sul situavam-se 
todas em campo aberto ou, quando muito, na borda da mata. As 
grandes áreas de terras florestais eram, sem nenhuma força de 
expressão, regiões anecumênicas. (...)
Contudo, nessa época já se dera início ao desbravamento das matas 
e um novo ciclo povoador se desencadeava. Mas os heróis da nova 
arrancada não são mais os audazes paulistas e lagunistas, os ilhéus 
bisonhos ou os soldados portugueses, mineiros ou fluminenses. 
O povoamento luso-brasileiro esmoreceu na fímbria da mata, até 

4 “(...) as principais zonas florestais são bem identificadas pelas áreas médias de propriedades 
inferiores a 45 hectares e, mesmo, esboçam-se alguns casos em que as mesmas não se afastam 
muito de 50-60 hectares. Isto vem confirmar nossa assertiva de que em poucas regiões do 
Brasil se pode surpreender, sob vários pontos de vista, um contraste tão nítido entre duas 
modalidades de povoamento.” (BERNARDES, 1997, p. 83)
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onde ia o espaço livre para rodar o laço ou atirar as boleadeiras. 
Daí para diante se necessitava de quem manejasse o machado, para 
abrir as clareiras, e a enxada, para cultivar entre os troncos abatidos.

 Os colonizadores luso-brasileiros não tinham interesse nenhum em 
explorar economicamente as áreas de mata. Não que eles desconsiderassem 
a importância da atividade agrícola pois, “nas terras de campo fazia-se 
também uma rudimentar agricultura (...) principalmente nas regiões em que 
os capões e manchas de mata eram raros senão ausentes. Mas nunca foi, essa, 
uma atividade que os moradores dos campos julgassem compatível com sua 
dignidade de homens livres, cujo gosto era cavalgar e pelejar” (BERNARDES, 
1997, p. 83). Entretanto, as matas não permaneceram totalmente desabitadas 
pelo colonizador luso-brasileiro. No final do século XIX e início do século XX, 
ocorreram situações de tensão política que acabaram resultando em conflitos 
armados. A Revolução Federalista5 e a Revolução de 236 colocaram parcelas 
da população gaúcha em conflito e as áreas de matas serviam de abrigo e/
ou esconderijo dos grupos combatentes. Alguns relatos afirmam que esses 
combatentes, que se embrenhavam nas matas, acabavam realizando ataques a 
pequenas propriedades que estivessem em seu caminho e, assim, conseguiam 
seus suprimentos. Outros relatos afirmam que esses ataques a propriedades 
eram praticados por um grupo de combatentes que apoiavam o governo, mas 
fingiam ser do grupo opositor na tentativa de denegrir a imagem dos revoltosos 
e evitar que os agricultores e colonos passassem a apoia-los. A única coisa certa 
é que, apesar de não estarem diretamente envolvidos nas duas Revoluções, os 
pequenos agricultores e colonos sofreram muitas consequências desagradáveis. 
Mesmo após o término das desavenças, muitos grupos ligados aos combatentes 
continuaram agindo. Seja por medo de serem presos ou assassinados no caso de 

5 A Revolução Federalista de 1893 foi marcada por uma disputa belicosa pelo poder entre 
os dois partidos existentes no Rio Grande do Sul: os Republicanos (chimangos), que repre-
sentavam a situação e o apoio ao governo republicano federal; e os Federalistas (maragatos), 
que eram contrários às políticas impostas por Floriano Peixoto como presidente do país e 
queriam implementar um governo parlamentar na então Província do Rio Grande do Sul.

6 Revolução de 1923: conflito armado ocorrido no Rio Grande do Sul no ano de 1923, fruto 
do clima de instabilidade política e econômica que se instalou após mais uma reeleição de 
Borges de Medeiros para a presidência do estado gaúcho. Sobre este assunto ver: ANTON-
ACCI, Maria Antonieta. RS: as oposições & a revolução de 1923. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1981.
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tentarem retomar suas vidas, seja porque não tinham nenhum lugar, família ou 
terras para onde voltar. Viver à margem da sociedade passou a ser uma opção 
de sobrevivência.

[...] a mata densa, ao contrário dos pampas da campanha, 
constituía-se em local de fácil refúgio até para a fuga pelo Rio 
Uruguai, o que terminou fazendo da região, no Império e na 
República Velha, sobretudo de Palmeira das Missões, um reduto 
de grande concentração de bandidos e marginais, responsável pelo 
alto grau de violência que acompanhou a história deste município. 
Sua posição geográfica explica-nos a base econômica e também a 
diferenciação de comportamento político em relação ao resto do 
estado e, sobretudo, a diferença entre dois municípios próximos e 
originários da mesma formação: Cruz Alta e Palmeira. O primeiro, 
juntamente com Passo Fundo, formado por tropeiros paulistas e 
paranaenses e voltado para a criação de gado, enquanto Palmeira, 
de formação heterogênea, com bandidagem oculta na mata. 
(FÉLIX, 1987, p. 84)

O constante sentimento de insegurança e instabilidade política inibia 
qualquer iniciativa empreendedora que algum colono pudesse desenvolver na 
zona florestal, onde começavam a se concentrar os grupos de migrantes vindos 
de outras áreas coloniais. Essa situação foi bem descrita nos relatos de Battistella 
(1969) e Oliveira (1974): 

Realmente o povoamento de vários núcleos coloniais havia 
começado já há anos: S. José, 1920; Taquarassú, Oswaldo Cruz e 
Vista Alegre, 1921; S. Paulo, 1924; Palmitinho e Pardo, 1925; Boa 
Vista, 1926, com a chegada dos primeiros colonos das terras velhas. 
Mas, todos eles sofreram as consequências da revolução de 1923, 
estagnando-se e reiniciando a marcha do seu desenvolvimento 
só mais tarde, por volta de 1927, com a vinda de novas levas de 
colonizadores, os quais, porém, de início toparam com as maiores 
dificuldades, ... (BATTISTELLA, 1969, p.45)
Todavia é de bom alvitre lembrar, também, que essa colonização 
além de ter sido tardia no tempo – na época que recém se iniciava 
e logicamente dava seus primeiros passos – com o surgimento 
dos movimentos revolucionários, a partir de 1923, mais ela se 
tornou demorada. Destarte, em plena década de vinte deste século, 



   22   

Palmeira ainda possuía terras virgens e sertões inóspitos. E com 
esses movimentos sediciosos o território palmeirense se tornou um 
fácil esconderijo dentro do Rio Grande; onde os fugitivos políticos, 
bandidos e outros desajustados sociais se homiziavam. Talvez esteja 
aí parte da explicação da má fama que tinha Palmeira num passado 
não muito distante. (OLIVEIRA, 1974, p. 18).

Entretanto, é difícil apontar os verdadeiros responsáveis pelos atos de 
violência cometidos na zona florestal. Alguns autores pesquisados (Félix, 
1996; Soares, 2005; Reátegui, 1988) apontam que muitas pessoas residentes na 
zona florestal simpatizavam com a causa maragata, o que nos leva a imaginar 
que os maragatos não atacariam seus simpatizantes7. Porém, os chimangos 
representavam o poder do Estado e, neste momento, o que buscavam era a 
restauração da ordem (mesmo que pelo uso da violência). Assim, deveriam evitar 
ataques aos colonos que não estavam envolvidos diretamente nos conflitos. A 
explicação que consideramos como a mais viável para a elucidação da origem 
destes ataques foi dada por Battistella (1969, p. 25):

Parece certo, entretanto, por tudo quanto li e ouvi, que os saques, 
roubos e banditismos não partiam em geral dos contingentes 
realmente revolucionários, comandados por chefes qualificados; 
nem das forças governistas empenhadas em dominar a revolução. 
As desordens derivavam de grupos isolados de aproveitadores, 
verdadeiras matilhas de ladrões e salteadores que usando da 
confusão, se apresentavam ora cá, ora lá, como maragatos ou como 
governistas, amedrontando os tímidos e desarmados colonos, 

7 “O ambiente convulsionado continuou, já como um preâmbulo para a preparação da 
Revolução de 23. O fundamental é termos presente a força do coronelismo em Palmeira, 
produto do atraso geral em que vivia o município somado a uma grande extensão territorial 
que dificultava medidas efetivas para superá-lo. Tal atraso histórico permitiu que se desen-
volvessem em redutos isolados identificados em geral com distritos longe da sede focos de 
poder dos coronéis que, ao se reunirem na sede, disputavam o poder. Por outro lado, temos a 
evidência de um poder estadual forte, consciente da necessidade de manter um dos maiores 
municípios do estado (em extensão territorial) sob controle do PRR, quando exatamente 
proliferavam lá não só o domínio dos potentados locais mas também o da oposição mara-
gata, sede do líder federalista Leonel Rocha, possuidor de forte contingente eleitoral entre os 
marginalizados do poder oficial, os pequenos lavradores, chacareiros e ervateiros”. (FÉLIX, 
1996, p. 125)
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extorquindo-lhes o que tinham e levando tudo, sem dó e nem 
piedade. 

 Outra hipótese é a de que alguns comandantes de batalhões autorizassem 
seus homens a efetuar saques como forma de recompensá-los pelos combates 
travados. Assim era mais fácil engrossar os contingentes de “voluntários”que 
lutavam sem saberem, exatamente, os verdadeiros motivos do conflito. Sem ter a 
quem recorrer, restava aos colonos a resignação e a tentativa de inventar formas 
para proteger alguns bens de valor ou de grande necessidade.

Não havia sossego nem de dia e nem de noite. Para salvar alguma 
coisa era preciso encaixotá-la, escondê-la ou enterrá-la no mato. 
Os homens que ousassem discutir, opor-se ou defender o que era 
seu, horas depois deviam fugir apressadamente, conservando-se no 
mato semanas e meses. Por isso corria a anedota de que o General 
Taquara e o Coronel Cipó tinham muita gente ao seu mando. O 
medo converteu-se em terror quando se tornaram públicas certas 
atrocidades e assassinatos ocorridos com pessoas conhecidas. 
(BATTISTELLA, 1969, p. 26).

Mesmo que já estivessem informados da existência dos combates em 
Palmeira, algumas pessoas tentavam manter algumas atividades necessárias à 
manutenção de seu modo de vida. Se dentro dos limites de suas propriedades os 
colonos já sofriam com ataques da bandidagem, quando se viam na necessidade 
de se deslocarem a fim de comercializarem sua produção ou adquirir produtos 
básicos, o risco de serem atacados era ainda maior.

Fomos buscar mantimentos e estavam brigando na revolução e não 
deixavam passar. Ficamos um mês na estrada. Eram os chimangos 
contra os maragatos. Era ‘coisa braba’. Se nós passássemos 
morreríamos também.
Uma vez, eu já estava com o filho nos braços e fomos a Palmeira 
buscar sortimentos. Os chimangos nos atacaram e apontaram as 
armas para não seguirmos. Um deles chegou até a carroça e pediu 
para comprar sal. Meu marido deu o sal. Em troca nos ofereceram 
uma manta de carne de rês. Muita gente passava com a carroça 
carregada e não cediam a eles. Aí tiravam tudo. Foi o que se passou 
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com a finada Emília Johan. (depoimento de Emilia Kopeski Santana 
in REÁTEGUI, 1988, p. 43).

 Diante da exposição desta pequena amostra de fatos que eram rotineiros 
na zona florestal de Palmeira pode-se perceber os motivos que levaram muitos 
colonos migrantes a buscar outras áreas para se estabelecerem. No livro 
organizado por Reátegui (Seberi: 109 anos de história, publicado no ano de 1988)8 
constam muitos relatos de pessoas que vivenciaram este período e foram, em 
alguns casos, vítimas desses ataques. Nesses relatos, os entrevistados recordaram 
histórias que se passaram com vizinhos, amigos, ou, que haviam se passado em 
outros locais mais afastados, mas seus fatos se espalhavam pela zona colonial. 
Em um desses relatos o Sr. Osvaldo Sabino fala sobre a origem da padroeira 
do município, que possui o sugestivo nome de Nossa Senhora Rainha da Paz: 
“me consta que foi o Zanatto, devido à Revolução. A gente dele foi saqueada e 
perderam tudo, então, pedindo a paz para a Fortaleza ele fez a promessa e foi 
juntando dinheiro para comprar a imagem” (depoimento de Osvaldo Sabino 
Silva in REÁTEGUI, 1988, p. 33). Através da fé dos colonos buscava-se algo que 
o distrito de Fortaleza não conhecia: a paz!

1 O p r O c e s s O d e O c u pa ç ã O e f e t i va da s t e r r a s

 A ocupação das áreas de campo do Alto Uruguai não ocorreu com a 
mesma intensidade como ocorreu, posteriormente, com a ocupação dos lotes 
coloniais9 nas áreas de mata. Mas a Lei de Terras de 1850 e a acentuação de 

8 O livro citado foi elaborado a partir de entrevistas feitas para o Projeto Raízes executado 
por um grupo de professores do município de Seberi. O Projeto Raízes foi um trabalho 
de resgate da memória de fatos ocorridos no município através da busca de depoimentos 
de pessoas que acompanharam fatos importantes da história do município. O conjunto de 
entrevistas e a compilação de outros dados resultou na publicação de um livro, financiado 
pela prefeitura municipal de Seberi no final da década de 80, intitulado Seberi: 109 anos de 
história. Tivemos acesso às entrevistas originais (já convertidos para arquivos em formato de 
áudio digital) na Secretaria de Educação e nos foi fornecida uma cópia com todas as entre-
vistas completas para que pudéssemos esclarecer algumas dúvidas sobre possíveis equívocos 
cometidos no momento da transcrição dessas entrevistas.

9 “O lote rural (‘colônia’) recebido pelo imigrante colono variou de tamanho: até 1851, era 
de 77 hectares; de 1851 a 1889, foi de 48,4 hectares; e, de 1889 em diante, passou a ser de 25 
hectares.” (BRUM, 1988, p. 27)
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fluxos migratórios planejados pelo governo imperial acentuaram uma série de 
arbitrariedades na corrida por legitimar as propriedades em situação irregular 
que garantiram a posse de grandes extensões de terras a certos grupos sociais. 
Sobre o problema das posses de terras de campo e da especulação econômica 
dessas terras durante o período imperial destacamos os comentários de Félix e 
Bernardes, respectivamente:

As origens das propriedades privadas no município (Cruz Alta) 
são provenientes de duas fontes: concessões outorgadas pelos 
presidentes da província ou por doações provisórias despachadas 
pelos comandantes de armas. Posteriormente, as concessões 
provisórias foram devidamente legalizadas por lei especial, passando 
a incorporar o patrimônio dos que haviam recebido doações de 
sesmarias. Os requerimentos eram feitos, às vezes, pelo interessado 
em outros nomes de familiares, de sorte que o estancieiro depois 
reconquistava os direitos de terceiros, por algumas patacas, dando 
origem aos latifúndios. (FÉLIX, 1987, p. 87).
A lei de 1.850, que tendia a regular o direito de particulares 
permitindo-lhes a compra de terras que até então ocupassem ou 
sobre as quais tivessem direito de ‘posse’, abriu as comportas da 
especulação, em prejuízo dos bisonhos colonos. Muitos particulares 
registravam glebas como se fossem de sua ‘posse’ ou ocupação e, 
antes mesmo de receberem o título definitivo, retalhavam-nas e 
vendiam-nas em lotes coloniais. (BERNARDES, 1997, p. 71).

Somente as áreas de mata irão “sobrar” para a divisão em lotes coloniais 
e consequente ocupação, predominantemente, por descendentes de italianos, 
alemães e eslavos10 que migram das áreas de antigas colônias em busca de terras 
férteis e baratas. Entretanto, “nas áreas de colonização do estado não foram raros 
os casos de luso-brasileiros que procuravam obter um lote para nele estabelecer 
seus lares, tornando-se pequenos lavradores” (BERNARDES, 1997, p. 82). Nas 
áreas denominadas de “colônias velhas”muitas propriedades apresentavam solos 
esgotados devido a utilização de técnicas inadequadas e não havia mais terras 
próximas que pudessem ser ocupadas, além do fato das famílias possuírem um 

10 Apesar do perigo da generalização, entendamos como eslavos todos os imigrantes russos, 
poloneses, ucranianos e lituanos.



   26   

grande número de filhos que precisavam de novas terras para continuarem a 
trabalhar. 

O que interessa notar é que nas zonas de campo, especialmente as 
da Campanha, Depressão Central, Serras do Sudeste e Litoral, o 
excedente populacional, via de regra, transforma-se no proletariado 
urbano.
Mas os descendentes dos colonos mantêm-se de preferência 
colonos. Quando não é mais possível economicamente a subdivisão 
da propriedade nas regiões mais antigas, passam eles a constituir 
nova vanguarda do povoamento e se deslocam para as zonas 
pioneiras distantes. (BERNARDES, 1997, p. 96)

Essa linha de raciocínio apresentada por Bernardes (de relacionar a figura 
do colono unicamente a exploração agrícola da terra) precisa ser relativizada para 
abarcar a situação dos colonos que trocam a vida no lote rural pela sobrevivência 
nas “vilas”(sedes de distritos) e cidades. Quando os filhos desses colonos passam 
a ter acesso aos serviços de ensino e, também, a partir do momento em que 
as condições técnicas de produção e de comunicação permitem uma mudança 
qualitativa na vida desse colono, há uma possibilidade maior da ocorrência 
dessa migração no sentido campo-cidade.

É importante destacar que foi uma prática comum a criação de escolas por 
iniciativa dos próprios colonos. Tanto o terreno em que a escola seria construída 
quanto o material a ser empregado em sua construção eram mobilizados pelos 
grupos de colonos. As aulas poderiam ser ministradas tanto pelos próprios 
colonos que possuíssem alguma instrução, quanto por religiosos (padres, freiras, 
pastores). Quando as práticas de ensino escolar foram proibidas de serem 
ministradas em línguas estrangeiras (que variavam conforme a predominância 
de uma etnia ou outra dentro dos núcleos coloniais) um grande número de 
professores “estrangeiros”ficou proibido de conduzir as atividades de ensino. 
Waibel faz um comentário interessante sobre as consequências desta ação do 
governo brasileiro.

Muitas colônias antes de 1938 tinham suas escolas particulares, 
organizadas pelas igrejas. Não sei qual era a qualidade delas. Sei, 
porém, que hoje em dia os colonos de quase toda parte se queixam 
do baixo nível dos professores das escolas estaduais. Esta situação 
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é muito séria. Os professores numa comunidade de estrangeiros 
exercem a difícil tarefa de preservar a tradição cultural estrangeira 
e amalgamá-la com a cultura brasileira, e de fazer da geração nova, 
fervorosos cidadãos brasileiros. (WAIBEL, 1949, p. 197).

 Além da preocupação com as necessidades educacionais, os colonos 
também se diferenciavam por suas diferentes formas de manifestação religiosa. 
Esta característica poderia tanto facilitar quanto dificultar a integração social:

Nas áreas de colonização antiga do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, as disputas religiosas entre católicos e protestantes têm 
causado danos tremendos em muitas colônias. Em vista disso, nas 
colônias mais novas, fundadas mais para o oeste, os colonos muitas 
vezes espontaneamente se separam segundo as religiões.
Muito importante para qualquer colônia é a personalidade do 
padre. Ele deve ser um verdadeiro chefe em todos os assuntos que 
se referem à colônia. (WAIBEL, 1949, p. 214).

 Essas manifestações sociais imateriais (preocupações com os aspectos 
educacionais e religiosos) davam origem a materializações espaciais que 
acentuavam, ainda mais, a singularidade de cada núcleo populacional ao 
definir uma identidade aos diversos grupos sociais. Aliás, nos dias de hoje, 
podemos constatar a existência de algumas formas materiais decorrentes desse 
fator agregador e comunitário originado da religiosidade das famílias: a igreja 
(frequentemente com um cemitério próximo), a escolinha (que pode conter 
um campo/quadra de futebol utilizado em torneios entre times de diversas 
localidades), um centro comunitário (que serve tanto para a realização de festas 
quanto para a discussão de problemas comuns aos moradores da localidade) e, 
nos núcleos mais povoados, uma “vendinha”(também podendo ser conhecida 
como “bolicho”) que surge pela concentração de pessoas decorrente das relações 
comunitárias. 
 A atuação do estado gaúcho na efetivação dos projetos de colonização 
foi de grande importância uma vez que suas condições financeiras, técnicas e 
políticas lhe permitiam definir de forma relativamente organizada e de maneira 
legalmente viável, mas, ao mesmo tempo, atendendo aos anseios políticos de 
garantia do domínio territorial das terras sob os limites territoriais do Estado 
Brasileiro.
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Com o advento da República em 1889, todas as terras públicas 
tornaram-se propriedades dos estados, e o Rio Grande do Sul 
imediatamente principiou a colonização numa escala que não foi 
ultrapassada por nenhum outro estado do Brasil. Posto que as 
novas colônias também se limitavam às terras florestais, não houve 
um avanço uniforme da colonização em direção a oeste; a fronteira 
saltou os campos do planalto médio e ocidental e foi estabelecer-se 
nas terras florestais isoladas dos cursos superiores dos rios Jacuí e 
Ijuí, (...). (WAIBEL, 1949, p. 170).

 Também devemos destacar outros dois fatores muito importantes no 
sucesso ou insucesso das áreas de colonização demarcadas: a proximidade de 
linhas de comunicação e transporte, e a forma com que eram demarcados os 
lotes coloniais.

Quando, há sessenta anos (1890), se iniciou a construção da 
ferrovia que deveria fazer a ligação com São Paulo, o Alto Uruguai 
era uma região quase inteiramente despovoada. Esta ferrovia, que 
partindo de Santa Maria, acompanha o grande divisor de águas 
do Planalto, chegou a Passo Fundo em 1898, mas somente se 
completou a ligação com o norte, através do rio Uruguai, em 1910. 
Neste mesmo ano inicia-se um ramal que, partindo de Cruz Alta, 
demandava a extremidade sul da floresta do Uruguai.
Desencadeia-se, então, em ritmo acelerado o povoamento do 
Alto Uruguai, ao mesmo tempo em que se ocupava, rapidamente, 
a grande mancha florestal do Alto Jacuí, ao sul da ferrovia, entre 
Passo Fundo, Carazinho e Soledade. (BERNARDES, 1997, p. 76-
78).

 A Colônia Guarita (1917) será a última a ser criada pelo estado 
gaúcho. Dessa forma, os planejadores dos institutos de colonização já 
tinham conhecimento de uma série de fatores que poderiam influenciar 
no desenvolvimento dos lotes coloniais (como a disponibilidade de água e a 
implantação de estradas “carroçáveis”). A descoberta de fontes de águas termais 
foi um atrativo a mais para que fosse dado início ao planejamento de uma 
ligação entre Palmeira das Missões e Iraí a partir de 1917. Além da ligação, era 
necessária a ocupação oficial no interior das últimas reservas territoriais do 
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estado nas matas do Alto Uruguai. Parte do planejamento desse feito é descrita 
por Soares (2004, p. 253):

No relatório da Secretaria das Obras Públicas de 1918 Carlos Torres 
Gonçalves expõe em linhas gerais o planejamento dessa obra de 
interiorização de recursos humanos levada a efeito com tanta 
sabedoria nos primórdios do século XX no Rio Grande do Sul. Uma 
de suas metas fundamentais era a criação de povoados coloniais 
convenientemente distribuídos, que pudessem cumprir a contento 
seu papel de centros coletores e distribuidores de mercadorias 
próprias e de importação, bem como de núcleos elaboradores de 
pequenas industrias de necessidades local. Ponderava a necessidade 
de não serem muito afastados uns dos outros, “tomando os 
particulares a iniciativa de fundá-los arbitrariamente, quando as 
administrações não o fazem”. Sua implantação devia corresponder 
a conveniências múltiplas, sanitárias, estéticas, econômicas. Os 
projetos começavam pelo estudo prévio do relevo do terreno.
Convenientemente escolhidos os locais e metodicamente instalados 
os núcleos urbanos, seriam eles germens de cidades futuras. 
Prevendo seu desenvolvimento, reservavam-se grandes áreas junto 
dos mesmos.

 Através de mapas elaborados por técnicos da Diretoria de Terras e 
Colonização foram traçadas as grandes colônias (ex: Col. Santa Rosa, Col. 
Erechim, Col. Guarita, Col. Guarany) que eram, posteriormente, subdivididas 
em distritos, seções e lotes coloniais. Normalmente, as áreas das grandes 
colônias coincidiam com as grandes áreas de matas quase intocadas. Também 
eram identificados cursos hídricos importantes, aldeamentos indígenas (toldos) 
e se esboçavam as prováveis linhas férreas e estradas gerais (figuras 2 e 3). 
Bernardes descreve de forma resumida (porém muito clara) a importância 
desses “povoados coloniais”na ocupação do interior da mata e a importância 
como ponto de referência dos colonos:

Com o centro de expansão nas chamadas ‘sedes’ das colônias, 
origem de muitas cidades atuais, os povoadores iam penetrando 
pelas ‘picadas’ e ocupando seus lotes. O progresso do povoamento 
acompanhava o progresso das demarcações, que só terminavam 
onde terminava a mata. [...]
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Havendo necessidade constante de vias para o transporte dos 
produtos coloniais, desenvolveu-se então uma rede numerosa de 
caminhos vicinais e estradas de rodagem. Na sua origem, geralmente 
planejada pelo agente colonizador, esses caminhos nada têm de 
comum com aqueles trilhos, indecisos como um rio divagante, 
que originaram as estradas nos campos. Quase sempre são elas 
um dos limites comuns às propriedades que servem. As condições 
econômicas exigiram, posteriormente, uma rede rodoviária mais 
importante nas regiões coloniais, sendo numerosas as vilas que 
surgiram nos cruzamentos. (BERNARDES, 1997, p. 93).

Figura 2: Parte do mapa das áreas coloniais do rio grande do sul. elaborado 
pela Diretoria de Terras e Colonização/secretaria das obras Públicas-1918

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen. ADAPTAÇÃO: Edilson W. Pedroso Jr.
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Figura 3: Parte do mapa das áreas coloniais do rio grande do sul. elaborado 
pela Diretoria de Terras e Colonização/secretaria das obras Públicas-1925

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen. ADAPTAÇÃO: Edilson W. Pedroso Jr.

Bernardes segue suas observações e, ao estabelecer uma lógica para explicar 
o surgimento de tantas áreas que passam a se urbanizar, faz uma comparação 
entre as zonas pastoris (áreas de campos naturais) e as novas áreas vilas, povoados 
e cidades que, ao buscarem uma maior autonomia administrativa, demonstravam 
um forte crescimento econômico e intensificação das relações sociais: 

A existência de numerosos povoados nas zonas agrícolas realça 
os contrastes com as zonas pastoris. Muitas vezes estes povoados 
tornam-se mais importantes e assumem a categoria de vila ou 
de cidade. Neste caso surge então um distrito ou um município. 
E pela rede dos distritos e municípios pode-se acompanhar a 
intensidade do povoamento nas zonas florestais. Enquanto as 
unidades administrativas das zonas de campo se tornarem estáveis, 
há muitos decênios, as zonas de mata, enquanto se vai processando o 
povoamento, estão em contínua cissiparidade. (BERNARDES, 1997, 
p. 99).
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 Quando consideramos que no início do segundo quartel do século XX, no 
contexto nacional, Getúlio Vargas chega a presidência da República e dá início aos 
projetos de integração nacional e de industrialização do país através da política de 
substituição de importações de produtos de primeira necessidade (principalmente 
pelo incentivo às “indústrias naturais”11), podemos entender a maneira pela qual 
as cidades de origem colonial passam a ter maior destaque em detrimento das 
cidades que possuíam sua base econômica assentada na pecuária extensiva. 
Enquanto nas cidades em que predominavam as oligarquias pecuaristas há uma 
certa resistência de implementação das novas formas de relações capitalistas, nas 
cidades de origem colonial essas novas relações são a oportunidade encontrada 
pelos colonos para romper com o poder político do coronelismo pecuarista. 
 Sendo o espaço concreto a materialização do espaço social, a forma 
das cidades tende a refletir essas diferenças ao assumir funções diferenciadas. É 
dessa forma que começam a surgir clubes esportivos, sedes para convívio social 
(sociedades aquáticas, recreativas, cinemas, grupos de bolão, caça e tiro, grupos 
culturais), o comércio local se fortalece, os espaços de religiosidade se destacam 
na paisagem urbana das cidades (as igrejas passam a ser verdadeiras obras de arte, 
erguidas pela própria comunidade).
 Leo Waibel elaborou uma distinção entre as duas formas de povoamento 
encontradas por ele nas colônias gaúchas:

Por toda parte nas terras de mata do sul do Brasil temos ‘povoamento 
rural disperso’. As propriedades, entretanto, não são espalhadas 
irregularmente, como acontece no Middle West dos Estados Unidos, 
mas são dispostas ao longo de certas linhas. Estas linhas são as 
picadas, abertas pelos pioneiros na mata original e que logo desde 
o princípio serviram como linhas de comunicação e estradas. Nas 
zonas serranas de colonização antiga, as linhas coloniais seguem 
normalmente os fundos dos vales fluviais e de cada lado delas estão 
alinhados os lotes dos colonos, a distância de algumas centenas 
de metros. Algumas linhas coloniais têm 10 ou 20 quilômetros de 
extensão e centenas de lotes se distribuem ao longo delas. Esses lotes 
são estreitos ao longo da estrada e do rio, mas se estendem numa 

11 De acordo com Pesavento (1983, p. 154), são chamadas de “indústrias naturais” 
as indústrias que aproveitam as matérias-primas produzidas na região. Ex: moinhos, 
frigoríficos, vinícolas, serrarias. 
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longa faixa retangular para o fundo, muitas vezes até o divisor de 
águas. (WAIBEL, 1949, p. 197).
Os ‘povoados aglomerados’ estão localizados a distâncias de 8 ou 10 
quilômetros, geralmente em cruzamentos de estradas. As casas se 
distribuem em volta de uma igreja e um cemitério, a escola e uma 
ou duas lojas e bares. Há freqüentemente um moinho, um ferreiro 
ou um fabricante de rodas. Em outras palavras, esses núcleos 
aglomerados são centros culturais, sociais e comerciais, muito 
característicos das áreas coloniais, são inteiramente desconhecidos 
nas regiões habitadas por luso-brasileiros e ocupados pelo sistema 
de latifúndios. (WALBEL, 1949, p. 197).

 Em muitos dos pequenos municípios do Alto Uruguai existentes 
poderíamos tentar fazer uma diferenciação entre o tipo de povoamento (rural 
disperso ou aglomerado) relacionando a direção predominante do fluxo 
migratório (lotes rurais ou sedes de distritos) com o período em que ocorrem 
esses fluxos. Talvez a explicação para a criação de vários desses municípios possa 
ser explicada pelo surgimento de novos agentes concentrados, principalmente, nas 
sedes dos distritos, que passam a contestar a dominação política de agentes que 
não possuem nenhuma identidade com os colonos e os problemas que atingiam 
esses grupos sociais. 
 Outra observação interessante foi a da formação de dois grupos sociais 
característicos do Alto Uruguai (o colono e o grande latifundiário) no período 
compreendido entre o último quartel do século XIX e o segundo quartel do século 
XX, feita por Waibel (1949, p. 165):

Nas áreas que eram outrora florestais, encontramos hoje em dia uma 
população de pequenos agricultores brancos, que juntamente com 
suas esposas e filhos têm lavrado a terra e estabelecido lares de tipo 
europeu. Nos campos vizinhos vive o fazendeiro, de origem luso-
brasileira, que cria bovinos e cavalos em grandes propriedades e 
tem como empregados negros e mulatos, descendentes de antigos 
escravos. Com freqüência, conservam um modo de vida quase 
medieval, de tipo feudal e aristocrático; consideram o colono 
laborioso como inferior, e são arrogantes e presunçosos nos seus 
contatos com ele.
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2 a r e t O m a da d O s f l u xO s m i g r at ó r i O s e m pa l m e i r a a p ó s 1925 e a 
at ua ç ã O da cO m i s s ã O d e te r r a s e cO l O n i z a ç ã O d e pa l m e i r a

 A partir do ano de 1925 um clima de tranquilidade política voltou a 
vigorar em Palmeira mas, não muito estável. O que se conseguiu, realmente, foi 
uma maior união do PRR (Partido da República Riograndense) no município de 
Palmeira das Missões em relação ao período anterior à revolução. Entretanto, em 
sua zona florestal, ainda resistiam alguns grupos de maragatos. Félix (1996, p. 121) 
explica o fator de coesão política do PRR em Palmeira:

[...] é importante termos presente que a legitimação do PRR, que ali 
ocorreu, fez-se à força, sem lastro de aceitação social maior, o que 
nos explica por que Palmeira teve sempre, ao longo de grande parte 
da República Velha, uma oposição política mais tenaz (ao lado de 
uma forte atuação coronelística), muito embora o PRR venha a ter, 
depois de 1923, a liderança de um coronel saído de seus quadros no 
município, e, portanto, com aceitação local: a do coronel Vazulmiro 
Dutra.

A qualquer momento novas lutas entre governistas e oposição poderiam 
ter início, então, duas formas distintas para apaziguar os ânimos dos revoltosos 
entram em cena: primeiramente, o poder coercitivo do aparelho militar do 
Estado, Brigada Militar e seus Corpos Auxiliares, comandados pelo coronel que se 
destacou na Revolução de 1923: Vazulmiro Dutra12. E a segunda forma de atuação 
do Estado para acalmar a tensão política local, foi através do clientelismo exercido 
por Frederico Westphalen como chefe da Comissão de Terras e Colonização. Por 
terem origem semelhante (ambas emanam do PRR), estas duas formas de atuação 
podiam ser consideradas complementares no território palmeirense. Onde uma 
não obtinha sucesso, a outra entrava em cena:

Existia na Fortaleza naquela época (período pós-revolução) outros 
maragatos que não se entregaram. Maragatos aporriados que viviam 

12 Em algumas bibliografias consultadas (JACOMELLI, 2004; SPONCHIADO, 2005; 
e TAGLIETTI, 2006) o nome deste coronel é descrito como Valzumiro, já em outras 
bibliografias (SOARES, 2005; FÉLIX, 1996; e REÁTEGUI, 1988) é apresentado com outra 
grafia: Vazulmiro. Optamos pela segunda opção, levando em consideração que um dos 
autores estudados (Soares) conheceu e conviveu com Vazulmiro.
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nas margens do rio da Várzea, do Lajeado do Pôncio e que não 
deram trégua aos republicanos apesar da revolução já estar acabada. 
Era prefeito de Palmeira o saudoso Dr. Frederico Westphalen, 
homem bem intencionado que também foi chefe da Colonização 
da cidade que hoje tem o seu nome. Ele queria realmente que a paz 
voltasse. Mas o Cel.Vazulmiro mandava gente, não para acomodar 
os fortalezenses. Mandava para corrigí-los, o que não estava dando 
certo. Os homens não aceitavam. Mandaram o Cap. Vicentino 
Pereira que nem conseguiu falar com os maragatos. Ele foi com 
cinquenta homens e teve que abandonar a Fortaleza. Os líderes 
dos maragatos eram: Felício Bueno, José Pedroso, Deocleciano de 
Oliveira, Pedro Lemes de Camargo, Domingos Galvão. Aí o Dr. 
Frederico Westphalen falou com o meu pai, José Pedro Rodrigues, 
o Juca Lau. Meu pai foi homem que serviu o Partido Republicano, 
contra os maragatos, mas não era obcecado pela luta, não era 
fanático. Então ele foi escolhido em 1924 para sub-prefeito e adotou 
o seguinte sistema: não intimava ninguém a comparecer. Ele e um 
companheiro encilhavam um cavalo e iam até a casa dos maragatos. 
Iam sem medo. O primeiro que visitou foi o Pedro Domingos e 
consegui doutriná-lo. Nomeou-o Inspetor. Depois passou a visitar 
o Felicião, e assim foi conquistando a todos, até que a paz voltou. 
(depoimento de Altivo José Rodrigues in REÁTEGUI, 1988, p. 35).

Para Taglietti (2006, p. 104) “a instalação da Comissão de Terras e 
Colonização em Palmeira foi fruto do contexto que o Rio Grande do Sul apresentava 
nas primeiras décadas do século XX, com um aumento vertiginoso da população 
das zonas coloniais”. Jacomelli (2004) descreve muito bem a forma como atuava 
o eng. Frederico Westpahlen ao gerir cargos subordinados à Comissão (fiscais, 
inspetores, agrimensores, desenhistas, guardas florestais, ...), conceder privilégios 
e distribuir lotes coloniais na zona florestal de Palmeira:

Em torno da terra, do contrabando, da exploração clandestina 
dos recursos vegetais, como a madeira e a erva-mate, dos cargos 
públicos, desenvolveram-se relações de poder pautadas pelo 
paternalismo e pelo clientelismo e sob a direção de Frederico 
Westphalen. Concomitantemente, tendo o mesmo núcleo 
de atenção, as divergências políticas evidenciavam-se em 
manifestações de contestação. Na ocasião, tecendo redes de 
micropoderes, a Comissão de Terras conduziu e desenvolveu a 
colonização na Grande Palmeira tendo como referencial prático 
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de observação, controle e organização do espaço o processo de 
ocupação/desocupação. (JACOMELLI, 2004, p.19)
Controlar o acesso e a permanência na terra, aplicar os recursos e 
as leis eram condições básicas no desenvolvimento dos trabalhos 
das comissões. Assim, tendo presente a área de abrangência e a 
necessidade do controle da região, recomendava-se aos chefes das 
comissões que procedessem à subdivisão das regiões coloniais em 
seções de lotes. Para cada subdivisão era prevista a escolha de um 
inspetor, cuja função era fazer a “ponte”entre o diretor da colônia 
e moradores da seção, o que, no estudo, corresponde a poderes 
paralelos subordinados à Comissão de Terras e Colonização. Além 
das tarefas pertinentes ao cargo, os inspetores eram agraciados com 
benefícios, como a dispensa da prestação dos seis dias de serviço na 
abertura de estradas. (JACOMELLI, 2004, p. 66).

Antes de iniciar os trabalhos de melhoria do Balneário de Iraí, foi 
necessária a melhoria das condições de acesso viário através da floresta.

Um dos primeiros trabalhos chefiados pelo engenheiro Frederico 
Westphalen, chefe da Comissão de Terras de Palmeira, foi a 
construção de uma estrada que ligaria Fortaleza (atual Seberi) às 
Águas do Mel (Iraí). Para a construção dessa estrada, foi utilizada 
a mão-de-obra de migrantes que estavam interessados em se fixar 
na região e de caboclos já fixados que pretendiam regularizar suas 
posses em troca de serviços. (TAGLIETTI, 2006, p. 145).

 Além de facilitar o acesso à Iraí, a construção das estradas visava a 
regularização fundiária através do trabalho de demarcação dos lotes coloniais 
que, devido a ausência do Estado, estavam sendo invadidas por intrusos13. 
Essa ausência do Estado na zona florestal de Palmeira, antes do ano de 1917, 
é manifestada pela “preocupação com a legitimação das terras intrusadas e a 
necessidade de regularizar aquelas ainda pendentes, pois se fazia necessário 
esclarecer onde começavam as terras devolutas, para que não ocorresse o 
apossamento de terras particulares, como ocorrera em outras regiões do estado” 

13 De acordo com Taglietti (2006, p. 104) “intrusos seriam indivíduos nacionais ou estrangei-
ros que, sem medo de serem reprimidos, abandonavam colônias antigas e superpovoadas e 
apossavam-se de terras desocupadas. Faziam isso tanto para conseguir um direito de posse que 
lhes permitisse ficar com a terra, como por hábito adquirido de uma vida nômade”.  
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(TAGLIETTI, 2006, p. 106), ou seja, o próprio Estado desconhecia a situação 
(ocupado/desocupado) de seu território.
 Como grande parte desses intrusos era composta por caboclos (afirmação 
esta baseada na leitura das obras de Rückert (1997), Zarth (1997), Soares (2004), 
Jacomelli (2004) e Taglietti (2006), é importante fazer uma observação a respeito 
deste tipo social existente em praticamente todo o território nacional. Nesse 
sentido, estamos de acordo com o posicionamento de Furtado (2005, p. 126) 
sobre a origem dos caboclos e da agricultura rudimentar por eles praticada:

Tem-se repetido comumente no Brasil que a causa dessa agricultura 
rudimentar está no “caboclo”, quando o caboclo é simplesmente 
uma criação da economia de subsistência. Mesmo que dispusesse de 
técnicas agrícolas muito mais avançadas, o homem da economia de 
subsistência teria que abandoná-las, pois o produto de seu trabalho 
não teria valor econômico. A involução das técnicas de produção e 
da forma de organização do trabalho com o tempo transformariam 
esse homem em “caboclo”.

 Em nossa pesquisa identificamos que, em uma área situada entre a zona 
florestal e a zona de campos naturais (numa espécie de zona de transição), posses 
com áreas de tamanho superior ao dos lotes coloniais foram concedidas a luso-
brasileiros. Dentro do território do município de Seberi emancipado no ano de 
1959 encontramos posses com áreas entre 1.724.312m² (concedida a Francisco 
Machado Frazão) e 84.587.330m² (concedida a Silvestre da Silva Gularte). 
A menor posse citada tem área sete vezes superior à de um lote colonial de 25 
hectares (aproximadamente) e a maior corresponde a mais de 320 lotes coloniais. 

O processo de ocupação da região não seguiu um modelo-padrão. 
[...] a intrusão por lavradores nacionais ou caboclos foi determinante, 
porém houve a ocupação pelas chamadas “posses”, como garantia a 
lei. A maioria daqueles que se beneficiaram da vantagem que a lei 
lhes concedia caracterizava-se como brasileiro e bem instruído. 
Como modelo-padrão para a jurisdição da terra, somente se levou 
em conta a efetiva atuação da Comissão de Terras. Várias extensões 
de terra garantidas pelas posses foram, aos poucos, fragmentando-
se em pequenos lotes para a comercialização com os imigrantes. 
(TAGLIETTI, 2006, p. 125).
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Dessa forma percebemos a importância da Comissão de Terras na 
regularização de terras da zona florestal de Palmeira das Missões e a forma pela 
qual Frederico Westphalen reforçava seu prestígio. Porém, atuação de Frederico 
Westphalen como chefe da Comissão de Terras e Colonização de Palmeira durou 
somente até o ano de 1928, quando foi transferido para a Comissão de Terras 
de Passo Fundo. Antes de ser transferido, ainda inaugurou a estrada ligando 
Palmeira das Missões à Iraí no mês de fevereiro de 1928, com a presença do então 
presidente do Estado, Getúlio Vargas, percorrendo a nova via (JACOMELLI, 
2003, p. 48). Sua atuação a frente dos trabalhos de colonização em Palmeira 
foi muito marcante na história local, chegando, em alguns momentos, a não 
ser possível separar o que era reconhecimento profissional ou pessoal. Essa 
afirmação está embasada no relato de Oliveira (1974, p. 17) em que o mesmo 
demostra essa confusão em diferenciar o profissional que seguia normas 
institucionais e a postura pessoal de Frederico Westphalen:

Não obstante essa região da antiga Palmeira ser constituída de 
férteis terras, como bem comprova hoje a grande produção agrícola 
do Alto-Médio Uruguai, ela foi a última zona fisiográfica do nosso 
Estado a ser colonizada. No entanto, em 1917 começava a funcionar 
na Vila da Palmeira a Inspetoria de Terras e Colonização sob a chefia 
do engº. Frederico Westphalen; consequentemente se dava início 
a colonização dos sertões deste município14. Começaram, então 
a partir dessa data, as levas de imigrantes lentamente a povoar os 
distantes rincões das úberes terras que margeiam o Rio Uruguai e 
seus afluentes. Frize-se que da ação do dr. Frederico Westphalen a 
fixação dos colonos alemães, italianos e poloneses, neste solo foi feita 
de uma maneira racional; com o que se evitou nesta região os quistos 
raciais, tão prejudiciais a qualquer desenvolvimento. (OLIVEIRA, 
1974, p. 17, grifo nosso).

14 Com o propósito de diminuir confusões de nomenclaturas, consideraremos, em nosso 
estudo, que as Comissões de Terras e Colonização tinham as mesmas funções das Inspe-
torias de Terras e Colonização. A diferença entre as duas está nos períodos de atuação. “A 
partir de abril de 1938, as Comissões de Terras e Colonização passaram a se chamar de ‘Ins-
petorias de Terras’. No mesmo ano, foram criadas no estado cinco inspetorias. Para atuar no 
Médio Alto Uruguai, foi instalada a Inspetoria de Terras do Norte em Palmeira das Missões, 
depois transferida para Frederico Westphalen; do Nordeste, em Erechim; do Centro, em 
Passo Fundo do Oeste, em Torres; do Noroeste, em Santa Rosa”. (TAGLIETTI, 2006, p. 147).
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No entanto, uma das mais significativas homenagens prestadas ao eng. 
Frederico Westphalen por seu trabalho em Palmeira das Missões foi feita através 
da denominação, ao povoado antes denominado de Barril, com o seu nome15.

A homenagem que lhe foi prestada, através da denominação dada 
ao município em que trabalhou, teve origem no governo municipal 
de Valzumiro Dutra (1928-1930), em 15 de novembro de 1928, 
com o ato n.30, que criava o 13º Distrito, com o nome de Frederico 
Westphalen, passando o povoado de Barril à categoria de “vila”. 
(JACOMELLI, 2003, p. 48).

No período em que permaneceu na chefia da Comissão de Palmeira, 
Frederico Westphalen realizou importantes trabalhos como a abertura de 
estradas, planejamento da localização de povoados, e estabeleceu diretrizes para 
que a divisão e a distribuição dos lotes coloniais se dessem de maneira racional, 
com o propósito de evitar a concentração étnica e a dilapidação dos recursos 
naturais, principalmente pela exploração da madeira. 

3 a i m p O r t â n c i a da at i v i da d e m a d e i r e i r a

Com o início da chegada dos colonos, após o ano de 1917, a mata (e 
as árvores de madeiras nobres nela existentes) representava um obstáculo à 
produção agrícola colonial. Talvez pela falta de condições adequadas para a 
extração da madeira e seu beneficiamento o uso da queimada para abertura de 
roças foi uma prática muito comum nesta área.

[...] tudo era mata espessa, forrada de denso tapete de folhagem 
sêca, samambaias, grimpas, taquarais. Os povoadores, à medida 
que chegavam, foram ocupando as terras aqui, lá e acolá. Para 
plantar era necessário derrubar o mato. Aos golpes do machado a 

15 Sobre a origem do topônimo Barril citamos Sponchiado (1989, p. 26): “A denominação 
advém de um barril, recipiente colocado na nascente do Lajeado Perau, no setor norte da 
atual cidade, para facilitar o aproveitamento da água pelos transeuntes e montarias que pas-
savam pela estrada que conduzia para as ‘Águas do Mel’. Isto teria acontecido em 1919. O 
‘Barril’ marcou o lugar e emprestou o nome à futura povoação que se iniciava. ”
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selva milenária foi caindo, aí, para nunca mais levantar! Clareiras 
rasgavam-se no meio do deserto verde! E depois veio a queima. 
Assim faziam todos, nem se podia pensar doutra maneira. O mato 
era tanto que ninguém se dava o menor cuidado, não se tomava a 
menor precaução; nem acêros, nem vigilância, nem cooperação de 
vizinhos que não havia. [...]
O fogo, entretanto, lambia o pé das árvores, tostava-lhes a casca e 
elas acabavam secando, morrendo, tombando. De roças de poucos 
hectares partia o incêndio não raro, queimando muitos alqueires e 
colônias inteiras. Dezenas e centenas de árvores nobres, tão antigas 
como a floresta, reduziam-se a tições acesos. Patrimônio que hoje 
valeria fortuna incalculável! Restos de cedros, louros, cabriúvas, 
enegrecidos e fumegantes, eram empurrados de novo ao fogo, a 
fim de se consumirem de uma vez, para não estorvar a lavoura. Não 
se sabia o que fazer dêles! (BATTISTELLA, 1969, p. 61).

 Lembramos, também, que no estado do Rio Grande do Sul a madeira era 
menos valorizada do que nos países vizinhos (Uruguai e Argentina), justificando 
o baixo interesse por este recurso pelos colonos. Nas serrarias que começaram a 
se instalar na zona colonial de Palmeira, e que passaram a aproveitar este recurso, 
eram beneficiadas, principalmente, madeiras que não podiam ser exportadas 
através dos rios pelo fato de não flutuarem (motivo este que inviabilizava o seu 
transporte).

O maior coeficiente desta imponente riqueza era representada pelo 
cedro, seguindo-se na ordem de procura, o louro, a cambriúva e 
o ipê e depois o anjico, a guajuvira, a canela guaicá, a caljerana, 
a caroba, a grápia amarela, o açoita-cavalo, o guatambú. A 
exportação por via fluvial pelo Rio Uruguai e seus afluentes, em 
tempos de cheia, limitava-se às madeiras flutuantes, cedro em 
maior quantidade, e semi-flutuantes, como o louro e a cambriúva. 
O demais era industrializado nos engenhos, à medida que êstes 
foram aparecendo, para consumo interno ou exportação por via 
terrestre. (BATTISTELLA, 1969, p. 58).

 Essa exportação de madeiras só foi possível devido à presença de rios 
que favoreciam este tipo de atividade próxima as suas margens. Alguns afluentes 



   41   

do rio Uruguai permitiam que toras de madeira fossem deslocadas do interior 
da zona florestal, a algumas dezenas de quilômetros do rio Uruguai.

A exploração da madeira no Médio Alto Uruguai teve início muito 
antes do movimento migratório de descendentes de italianos e 
alemães para essa região. De acordo com depoimento de Arlindo 
Bassi, seu sogro, Ortêncio de Paula Costa, que se instalara às 
margens do rio da Várzea (atual município de Rodeio Bonito), 
contava que, por volta de 1930, já era grande o volume de balsas 
que desciam para Santo Tomé (Argentina).
[...] Ortêncio foi um dos que trabalharam nessa atividade, desde 
a derrubada da mata à condução das toras para a Argentina, num 
processo que durava até sessenta dias entre ida e volta. (TAGLIETTI, 
2006, p.161).

Aliás, é a presença de uma rede hidrográfica favorável à exportação 
da madeira um dos principais diferenciadores da atividade madeireira 
entre municípios próximos que se aproveitavam da proximidade de ramais 
ferroviários para exportar a madeira já beneficiada, principalmente para centros 
consumidores do sudeste brasileiro.

A indústria da madeira atuou em grande escala nos municípios 
de Passo Fundo, Carazinho, Sarandi, e o que chama a atenção é 
que isso ocorreu após já existirem leis que procuravam coibir essa 
devastação, pois estamos nos referindo às primeiras décadas do 
século XX. Porém, há que se ressaltar que o grande impulsionador 
da indústria madeireira foi a ferrovia, além de outras facilidades 
que a região do Planalto oferecia. 
Já a região do Médio Alto Uruguai e a do Alto Uruguai foram 
privilegiadas com o rio Uruguai e alguns de seus afluentes para o 
escoamento de madeiras. (TAGLIETTI, 2006, p. 165).

Entre os engenhos de madeira que se instalaram no distrito de Fortaleza 
com a finalidade de aproveitar este recurso, destacamos a instalação da serraria 
da família Gemelli. O depoimento de um dos filhos do fundador desta serraria 
segue o mesmo raciocínio da citação anterior de Battistella:
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No ano de 1927 meu pai vindo de Passo Fundo, construiu uma 
serraria na Boca da Picada e começou a fazer casas para os 
empregados. Só havia mata virgem. Passou a derrubar o pinhal. [...]
Junto ao trabalho da serraria nós tirávamos madeira para levar pelo 
Uruguai e rio da Várzea para a Argentina [...]. A madeira era cedro, 
pinho e louro. No Brasil não valorizavam a madeira. Derrubavam 
para fazer roça. A serraria era tocada por uma máquina a carvão. 
Lá na serraria nós tínhamos uma cantina e vendíamos alguma 
coisa para os moradores das redondezas. Naquela época os Zanchet 
vieram de Guaporé e nós fizemos a sociedade “Serraria Gemelli 
Zanchet”, em 1946. (depoimento de Antônio Carlos Gemelli in 
REÁTEGUI, 1988, p. 29).

 Essa serraria, de acordo com o mesmo Antônio Carlos Gemelli, era 
movimentada por uma locomóvel (máquina a vapor ou de motor a explosão 
montada sobre rodas, adaptável à necessidade de mudanças de localização). 
Dessa forma, a falta de energia elétrica, para movimentar o maquinário, era 
minimizada. Essa informação está presente na gravação de sua entrevista, mas 
foi suprimida no processo de edição do livro publicado. Percebe-se, também, 
que a atividade econômica dessa família não ficou restrita apenas à serraria. 
A atividade comercial também fazia parte do cotidiano familiar. Aliás, é o 
pequeno comerciante (o vendista ou o bodegueiro) o maior responsável pela 
comercialização da produção agrícola colonial. Em seu ramo de atividade, 
era necessário manter contato frequente com viajantes e fornecedores, que 
lhe informavam as demandas e os valores pagos pelos produtos em centros 
maiores. Taglietti (2006, p. 118) comenta, com muita propriedade, a atuação dos 
comerciantes na zona colonial:

Embora a produção agrícola tenha sido a tônica da ocupação 
regional, devemos levar em conta as demais atividades econômicas 
que se processaram nesse contexto colonial, ou seja, atividades 
que se atrelavam para o pleno funcionamento do mundo rural que 
estava em formação. Aliado a este entendimento destacamos as 
atividades dos comerciantes e as artesanais. [...]
O comerciante tornou-se uma referência para o produtor rural, pois 
era ele que, na maioria das vezes, orientava o colono e influenciava 
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até mesmo na produção colonial ao aconselhá-lo a produzir ou a 
plantar determinado produto que tinha demanda de venda.

 Na obra de Battistella (1969, p. 60) encontramos a descrição de como se 
dava a exploração da madeira nas matas do entorno de Seberi:

O procedimento comum do madeireiro era o seguinte: escolhido 
o setor da floresta, rico de madeiras exportáveis, requeria licença 
do Serviço Florestal ou da Inspetoria. Se as terras eram do Estado, 
pagava o preço ao Estado; se tinham ocupantes o negócio era 
tratado com êstes e o preço pago ao Serviço Florestal ou à Inspetoria, 
creditando-se a importância ao ocupante como prestação da terra 
e entregando-se-lhe recibo. O proprietário vendia a quem e como 
quisesse. Para um e para outro, entretanto, era bom negócio, pois 
permitia pagar a terra com facilidade e arranjar dinheiro que de 
outra maneira, então, era difícil. 

No Museu Municipal de Frederico Westphalen encontramos uma carta-
compromisso, com data de janeiro de 1943 (figura 4), de um madeireiro que 
ilustra exatamente o processo descrito acima por Battistella. Esta carta apresenta 
detalhes das espécies que serão aproveitadas, valores a serem recolhidos para 
impostos, compensações de reflorestamento e penalidades passíveis em caso 
de descumprimento do acordo, já a figura 5 mostra o controle exercido sobre 
os proprietários/ocupantes dos lotes coloniais “Uma das grandes preocupações 
relativas às áreas que estavam sendo colonizadas foi a questão das florestas. O 
serviço de proteção florestal estava sob o comando da Comissão de Terras e 
Colonização. O desmatamento fazia-se necessário, mas o que não podia ocorrer 
era a devastação dos matos” (TAGLIETTI, 2006, p. 161).
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Figura 4: Carta-compromisso autorizando a exploração de madeira - janeiro 
de 1943

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen
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Figura 5: autorização concedida pela Inspetoria de Terras de Frederico 
Westphalen, no ano de 1941, para derrubada de mato branco

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen
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Sobre a instalação da serraria da família Gemelli, ela é importante, em 
nosso estudo, porque marca a chegada de membros importantes na criação 
do grupo Zanchet-Gemelli (formado no ano de 1946). O êxito das atividades 
econômicas desenvolvidas por este grupo afetou diretamente o desenvolvimento 
e crescimento da Vila de Seberi com destaque para a produção e distribuição de 
energia hidroelétrica para esta vila após o ano de 1948. Sabe-se que em Iraí já se 
produzia energia elétrica pelo menos desde o ano de 1931 e na Vila de Frederico 
Westphalen desde o ano de 1942. De acordo com Soares (2005, p. 195), Palmeira 
das Missões passou a contar com o fornecimento de energia elétrica a partir do 
ano de 1919.

Em Palmeira das Missões, Iraí e em Frederico Westphalen a energia 
era produzida através de geradores elétricos alimentados por combustíveis 
derivados do petróleo (querosene, gasolina e diesel). Dessa forma, havia uma 
demanda por fornecedores e/ou representantes de combustíveis, diversificando 
e suprindo a economia regional. 

4 a f O r m a ç ã O da z O n a p i O n e i r a c O m i n t r u s O s e c O l O n O s

Abordando, especificamente, a formação de zonas pioneiras coloniais no 
Rio Grande do Sul, Waibel descreve as atividades que transformam a paisagem 
da zona florestal e também caracteriza o tipo social responsável pela expansão 
das fronteiras econômicas no estado:

[...] não foi um produto valorizado de exportação que levou à 
expansão da agricultura e ao povoamento das matas até então 
intactas, mas apenas a produção de gêneros de consumo para 
abastecer o mercado interno. Além disso, o pioneiro não era 
o latifundiário luso-brasileiro, mas o imigrante europeu, que 
explorava a sua pequena propriedade com o auxílio apenas do 
trabalho de sua família. (WAIBEL, 1979, p. 292).

Pela análise de um requerimento de lote do distrito de Fortaleza (figura 
6) percebe-se que apenas parte das afirmações de Waibel pode ser aplicada em 
nosso estudo, pois esta área é caracterizada como sendo de colonização mista 
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e, por isto, não é ocupada exclusivamente por colonos de origem europeia. A 
figura 6 também mostra o uso do solo na zona colonial de Palmeira quando 
descreve como se dará o aproveitamento do lote e quais são os possíveis mercados 
consumidores da produção agrícola.

Figura 6: requerimento de um lote colonial no distrito de Fortaleza. sem data

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen



   48   

Nas entrevistas feitas para o Projeto Raízes alguns dos entrevistados 
relataram ter se deslocado para as colônias do distrito de Fortaleza em grupos. 
Era comum que uma família viesse sozinha inicialmente e, depois de comprovada 
a qualidade e/ou a fertilidade das terras, avisasse parentes e amigos para que 
também viessem. Quando o grupo chegava, procurava logo terras próximas aos 
amigos que chegaram primeiramente. Por este motivo, mesmo que se evitasse 
a concentração étnica, era muito comum que grupos de uma mesma região do 
estado, se aglomerassem nas proximidades de seus amigos. Como exemplo, 
temos a concentração de descendentes de italianos no povoado de Oswaldo 
Cruz16, entre os atuais municípios de Seberi e Frederico Westphalen, e de 
poloneses na Linha Pinhal, em Seberi, com base nos relatos do Projeto Raízes 
e no relato do neto de Francisco Hemielewski (que possui o mesmo nome) 
sobre a migração da sua família e de vizinhos do distrito de São Luiz da Casca, 
município de Guaporé, para Palmeira:

No início do ano de 1926, o seu vizinho Tomas Koproski, veio à 
Palmeira e comprou terras em Fortaleza, na Linha Chico Domingos. 
No retorno a Casca, ele contou as notícias e gabou muito as terras. 
De tanto elogio e da fertilidade das terras, o Francisco Hemielewski 
e o José Kalinoski, também vieram à Palmeira e compraram as 
terras em Fortaleza, na Linha Pinhal. [...] Os dois eram amigos do 
peito, um confiava muito no outro17.

Também encontramos evidências da migração de descendentes de 
açorianos para o Distrito de Fortaleza logo no início dos projetos de colonização 

16 “Remonta ao mês de Maio de 1919 a chegada dos primeiros pioneiros: Domingos Trezzi, 
Joaquim e Daniel Ortigara de Nova Roma; Arthur Milani e João Garrafa, de Bento Gonçal-
ves; seguidos, em 1920, de Domingos Cadoná e João Tamanini; em 1921 de Pedro Trezzi, 
Santo Pazuch, Jacó Bortolotti e João Meneguzzi, todos de Nova Roma; Tomaz Girardi, de 
Ijuí e Ângelo Dallanora, de Palmeira. Em 1922, também de Nova Roma, chegaram Agos-
tinho Trezzi e Giácomo Tamanini, e, sucessivamente, tempos depois, de várias procedên-
cias, José Pazuch, Henrique Canzi, Alberto Bonadiman, José Fortunato, Eugênio Natali, José 
Trentinaglia, Sétimo Peruzzato, Luiz Turchetto, João Bonadiman, Romano Zanatta e outros” 
(BATTISTELLA, 1969, p. 221).

17 Esse relato faz parte de um estudo (não publicado) sobre a família Hemielewski elabo-
rado por Francisco Agostinho Hemielewski no ano de 2002. O primeiro nome de Francisco 
é igual ao de seu avô, que migrou para o Brasil, vindo de uma região então pertencente à 
Rússia e que hoje faz parte do território polonês.
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desta área. Detectamos que alguns desses migrantes saíram de áreas próximas 
ao rio Taquari que, atualmente, correspondem aos municípios de Taquari e 
Triunfo. Em Seberi esses migrantes ficaram conhecidos como “taquarianos”, 
devido a sua origem. Alguns deles teriam vindo para lutar na Revolução de 1923 
e acabaram se estabelecendo em lotes coloniais.

Podemos dizer que a colonização polonesa e “taquariana” começou 
por volta de 1915. [...]. Os taquarianos eram gente vinda da 
margem do rio Taquari. As famílias Queiroz, Martins, Padoan, 
Reis, Rocha, Angélico são todos taquarianos. [...]. Eles vinham 
também de Triunfo, lutando na revolução. (depoimento de Altivo 
José Rodrigues in REÁTEGUI, 1988, p. 34).

Uma maneira simples, que utilizamos, para identificar a origem étnica dos 
grupos sociais foi a observação da grafia dos sobrenomes. Entre os descendentes 
de alemães, italianos e eslavos encontramos padrões gráficos que podem ser 
facilmente identificados. Entretanto, quando este método foi utilizado com o 
propósito de diferenciar os biribas dos açorianos, não obtivemos o mesmo êxito. 
Por isso consideraremos esses dois grupos como um só, sob a denominação de 
luso-brasileiros, unicamente pela dificuldade em diferenciá-los em nossa área 
de estudo. Sabemos, porém, que os açorianos possuem maior afinidade com a 
prática da agricultura em relação aos biribas. 

A presença de italianos e de seus descendentes no povoado de Oswaldo 
Cruz merece destaque por um fato inusitado relacionado ao topônimo escolhido 
para este povoado no ano de 1928, comentado por Battistella (1969, p.80):

oswaldo Cruz – Antes se chamou “Trezzi” por consideração à 
família Agostinho Trezzi, ou “Tamanini”, por causa da família 
Giácomo Tamanini. Por volta de 1928 Agostinho Trezzi propôs 
e foi apoiado o nome de Vila Mussolini, homenagem da colônia 
italiana ao Duce da Itália Benito Mussolini, que, então, gozava da 
mais justa e alta fama mundial. Quando em 1944 o Brasil entrou 
em guerra contra as potências do Eixo, Alemanha-Itália-Japão, o 
lugar, por razões de ordem política, tomou o nome de Oswaldo 
Cruz, celebridade médica brasileira.
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 Devido à grande extensão de áreas a serem controladas por um número 
de funcionários inferior ao necessário para tal tarefa, aliado ao constante fluxo 
de novos colonos recém-chegados e aos acertos “de boca” (onde os funcionários 
responsáveis orientavam verbalmente os procedimentos que os colonos 
deveriam seguir para regularizar sua situação) entre funcionários da Comissão e 
colonos, acredita-se que ocorriam alguns problemas na forma de controle sobre 
a distribuição de terras. Como exemplo desses acertos verbais encontramos 
dois bilhetes (figuras 7 e 8) endereçados à Inspetoria de Terras de Frederico 
Westphalen, órgão subordinado à Comissão de Terras e Colonização.

Como já mencionado anteriormente, era comum a escolha de moradores 
das seções coloniais para exercerem a função de Inspetores Coloniais, com a 
finalidade de estabelecerem contato com os chefes das inspetorias de terras e, 
assim, manter algum controle no processo de uso e ocupação dos lotes coloniais. 
Dessa forma, a figura 6, além de demostrar um acerto verbal, também ilustra 
uma das tarefas incumbidas aos inspetores.

Taglietti (2006, p. 122) comenta que nas décadas de 30 e 40 do século XX 
a região do Médio Alto Uruguai foi rapidamente ocupada. Um indicador desse 
processo é o trecho de um Relatório de Serviços (apud TAGLIETTI, 2006, p. 
122) que deveria ser executado a partir do ano de 1940 pela Inspetoria de Terras e 
Colonização de Frederico Westphalen: “Seja feita separadamente por município, 
um levantamento sobre as plantas das áreas que seriam transformadas em lotes, 
locais onde existiam ou poderiam vir a existir estradas e a legalização de futuros 
centros urbanos, escolas e tudo mais que interessasse ao assunto”.
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Figura 7: Licença concedida para uso das terras de um lote rural mediante 
compromisso de regularização posterior de sua situação - fevereiro de 1941

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen

Figura 8: bilhete de encaminhamento de um colono interessado em terras de 
um lote rural definido pelo Inspetor local como abandonado

[Transcrição]
Fortaleza dia 9 de Novem-

bro de 1943
Ilmo Snr Israel Farapo 

Machado.
Aqui vai o snr Andre Fi-
lipiaki a fins de requerer 
o lote nº 127 da 3ª seção 
tem uma casa no lote e um 
galpão não mora ninguem 
na casa e um potreiro e 
mais ou menos 2 alqueires 
de mato e mais ou menos 
3 alqueires de terra culti-
vada

Manuel F. Poncio
Inspetor

FONTE: Museu Municipal de Frederico Westphalen
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A análise dos dados dos censos populacionais realizados nas décadas de 
20, 40, 50 e 60 comprova que entre as décadas de 40 e 50 houve uma intensificação 
dos fluxos migratórios em direção ao distrito de Fortaleza (tabela 1). Os dados 
do ano de 1960 também indicam um crescimento populacional, entretanto, a 
área que em 40 e 50 abrangia somente o distrito de Fortaleza, em 1960 passa 
a contemplar, também, áreas dos distritos de Rodeio Bonito e Erval Seco que 
passaram a fazer parte do município de Seberi, como consequência do processo 
emancipatório iniciado no ano de 1957 e finalizado no ano de 1959.

Tabela 1: Dados populacionais do RS, Palmeira das Missões e Seberi

ano
rIo granDe Do sUL PaLMeIra Das MIssÕes seberI

homens mulheres total homens mulheres total homens mulheres total

1920* 1.103.986 1.078.727 2.182.713 23.163 22.015 45.178 2.564 2.389 4.953

1940* 1.664.058 1.656.631 3.320.689 54.850 52.540 107.390 2.759 2.684 5.443

1950** 2.081.249 2.083.572 4.164.821 43.128 41.767 84.895 5.252 5.262 10.514

1960*** 2.631.532 2.649.369 5.280.901 28.458 27.354 55.812 10.559 9.703 20.262

FONTE: Censos Populacionais dos anos de 1920, 1940, 1950 e 1960. ORGANIZAÇÃO: 
Edilson W. Pedroso Jr.

Notas:
* Nos dados censitários de 1920 e 1940 aparece o topônimo Fortaleza, e não Seberi. Seberi era 
distrito de Palmeira das Missões.
** Pela primeira vez aparece o topônimo Seberi que continua sendo distrito de Palmeira das 
Missões.
*** O distrito de Seberi se emancipa acrescentando áreas dos distritos de Erval Seco e Rodeio 
Bonito. Em 1963 esses dois distritos se separaram de Seberi e formaram dois municípios 
mantendo os mesmos topônimos.

A tabela 2 apresenta dados populacionais do município de Palmeira e 
de seus distritos. Sabendo que o território do município é dividido em terras 
de campo e de matas (zona florestal), e que esta característica influenciou na 
dicotomia entre pequenas e grandes propriedades, podemos entender porque 
alguns distritos possuem um total de população quase igual a do distrito-
sede. Os distritos de Erval Seco e Seberi possuíam terras de posse e lotes 
coloniais. Já os distritos de Frederico Westphalen e Três Passos eram formados, 
exclusivamente, por lotes coloniais. Dessa forma, a densidade populacional dos 
distritos era diretamente afetada pela maneira como se consolidava a estrutura 
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fundiária dessas localidades. No ano de 1944, o distrito de Três Passos consegue 
sua emancipação com áreas de outros distritos a ele anexadas (Alto Uruguai, 
Redenção, Santo Augusto e Santa Terezinha). Por este motivo, no censo 
populacional de 1950 o município de Palmeira das Missões apresenta população 
inferior em relação à década de 40.

Tabela 2: População de fato, por sexo e situação do domicílio, segundo os 
municípios e distritos no ano de 1940

MUnICíPIos 
e 

DIsTrITos

ToTaIs
Quadro urbano

Pessoas PresenTes eM DoMICILIos sITUaDos 
nos QUaDros InDICaDos

Quadro 
suburbano Quadro rural

Total Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

PALMEIRA 107 390 54 850 52 540 2 294 2 272 906 1 050 51 650 49 218

Palmeira 18 419 9 237 9 182 735 724 366 517 8 136 7 941

Alto Uruguai 6 463 3 396 3 067 88 95 30 21 3 278 2 951

Campo Novo 7 717 3 941 3 776 144 127 27 31 3 770 3 618

Erval Sêco 3 800 1 965 1 835 43 45 54 57 1 868 1 733

Fortaleza 5 443 2 759 2 684 221 207 126 122 2 412 2 355

Frederico 
Westphalen 16 665 8 411 8 254 470 421 118 119 7 823 7 714

Liberdade 4 840 2 584 2 256 73 95 33 35 2 478 2 126

Redenção 13 109 6 551 6 558 39 53 17 17 6 495 6 488

Santa Teresi-
nha 11 107 5 841 5 266 138 140 9 10 5 694 5 116

Santo Augusto 5 150 2 635 2 515 143 133 19 23 2 473 2 359

Tesouras 6 336 3 255 3 081 57 59 42 40 3 156 2 982

Três Passos 8 341 4 275 4 066 143 173 65 58 4 067 3 835

FONTE: IBGE, Recenseamento Geral do Brasil-1940, Série Regional: Parte XX - Rio Grande 
do Sul-Tomo 1. Censo Demográfico - População e Habitação. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1950.

Neste mesmo ano, por determinação do IBGE, muitos topônimos 
brasileiros foram alterados com o propósito de evitar problemas decorrentes do 
fato de duas ou mais localidades serem identificadas com o mesmo topônimo. 



   54   

Sendo assim, o distrito de Fortaleza recebeu o nome de Seberi18; o município de 
Palmeira foi modificado para Palmeira das Missões; e o rio Fortaleza recebeu a 
nomenclatura de Ogaratim. Os topônimos Seberi e Palmeira das Missões foram 
aceitos pela população, entretanto, o rio é, até hoje, conhecido pelo topônimo 
Fortaleza, sendo que até mesmo alguns mapas hidrográficos do estado do Rio 
Grande do Sul identificam o rio pela nomenclatura antiga, desconsiderando o 
nome Ogaratim.

Ao analisar os motivos que levam a fragmentação do território de 
Palmeira das Missões, principalmente a partir da década de 50, em um 
considerável número de municípios com pequenas áreas territoriais, estamos 
de acordo com a afirmação de Taglietti (2006, p. 124) de que “a migração é 
fenômeno determinante para a constituição desses municípios e das formas 
como se desmembraram de Palmeira. A terra é o fator convergente [...]”. Ou 
seja, a migração e a territorialização de agricultores em pequenas propriedades 
rurais no município de Palmeira das Missões é diretamente proporcional ao 
crescimento vegetativo nas regiões das antigas colônias (tornando insustentável 
a permanência de parte deste contingente populacional nestas áreas) e à oferta 
de lotes coloniais em sua zona florestal.
 A figura 9 apresenta quatro fotografias da Vila de Seberi no ano de 1950 
onde podemos observar a serraria do grupo Zanchet (ao fundo da fotografia 
9-A), a estrada de ligação entre Palmeira das Missões e Iraí atravessando a 
Vila de Seberi (figura 9-B), a praça (figura 9-C) e uma das primeiras casas de 
alvenaria da vila (figura 9-D). A figura 9-B chama a atenção pelo fato de um 
poste de eletricidade também estar servindo de ponto para amarrar cavalos (no 
canto inferior-esquerdo).

5 O c O n t e x t O da i n d u s t r i a l i z a ç ã O g a ú c h a 

 O projeto de industrialização proposto por Vargas, pós-30, privilegiava 
o estado de São Paulo como palco da concentração industrial e da consolidação 

18 “As instruções do Conselho Regional de Geografia determinavam que na escolha dos 
novos nomes se desse preferência aos nomes de origem tupi-guarani, por essa razão nosso 
distrito e a vila passaram a se chamar Seberi, que na língua tupi-guarani era o antigo nome 
do rio Guarita” (depoimento de Sadi Missel in REÁTEGUI, 1988, p. 13).



   55   

de uma burguesia urbano-industrial. Em sua proposta de integração nacional, o 
papel destinado ao Rio Grande do Sul, de acordo com Pesavento (2002, p.106-
107), seria o de fornecer produtos de subsistência para um mercado consumidor 
nacional. Dessa maneira, o tipo de indústria possível de surgir nesse momento 
deveria estar quase que diretamente com a produção agropecuária ou extrativa 
(madeira e erva-mate). No contexto mundial, o início da segunda guerra 
mundial favorecia a circulação de diversos produtos no interior do país.

Ainda que, durante os primeiros quinze anos do período pós-30, 
tenha havido uma visualização clara das questões econômicas sul-
riograndenses, inclusive no que respeita aos transportes produtivos 
e energia elétrica para o parque fabril, a principal questão da 
economia-política gaúcha aparece claramente delineada a partir de 
meados da década de 50. Até o final de segunda guerra mundial, 
o surto econômico por que passou o país e o RS – graças ao 
bloqueio sofrido no comércio internacional durante quase todo 
o período – permitiu que se encaminhassem as questões que se 
punham na órbita das forças de produção gaúchas. Mas, tão 
logo terminara a guerra, fato que ocorreu concomitantemente à 
abertura do processo político à forma democrática, os obstáculos à 
expansão das mencionadas forças econômicas emergem como uma 
avalanche, e ganham contornos nítidos à época da industrialização 
intensiva. Assim, o prosseguimento da industrialização, no RS, 
assumiu o peso da questão central na economia-política gaúcha. 
(MüLLER, 1993, p. 360).
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Figura 9: Fotografias do povoado de seberi no ano de 1950, obtidas do alto 
da torre da igreja católica 

FONTE: Acervo pessoal de Rosinha Bertinatto. A: Direção NO-SE; B: Direção N-S; C: 
Direção NE-SO; D: Direção SE-NO.

 Quando Getúlio Vargas inicia seu governo como presidente do Brasil em 
1930, ele dá partida a um projeto de desenvolvimento nacional que acaba não 
sendo compreendido pelos pecuaristas gaúchos (até então o grupo dominante 
no estado e detentores do poder político).

[...] o governo da União via o Rio Grande do Sul como destinado 
a complementar a economia central em seu papel de fornecedor 
de gêneros de subsistência para o mercado consumidor nacional. 
Neste sentido, a manutenção da estrutura agropecuária estadual 
ia ao encontro dos interesses do governo central, com o que se 
coadunavam as duas perspectivas (a do centro e a regional). 
Todavia, o esquema de dependência econômica que tal integração 
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e complementaridade pressupunham não era claramente percebido 
pela classe dominante local. (PESAVENTO, 2002, p. 106).
Embora pudesse haver concordância entre os governos federal e 
estadual quanto à necessidade de integração do Rio grande do Sul 
no mercado nacional, parte da classe dominante local não aceitou 
as medidas centralizadoras postas em prática pelo executivo 
federal no pós-30. Na realidade, o atendimento aos problemas 
econômicos das regiões periféricas por parte do governo central 
tinha como contrapartida a submissão política das oligarquias 
regionais. Entretanto, parcela dos pecuaristas gaúchos tinha 
pretensão à hegemonia política do país ou desejava, no pior dos 
casos, resguardar a independência do poder da oligarquia regional 
frente ao Centro. (PESAVENTO, 2002, p. 108).

 Entretanto, o projeto iniciado por Vargas vinha de encontro aos 
interesses de uma nova classe que ganhava cada vez mais força no Rio Grande 
do Sul: a burguesia comercial e industrial, com sua origem ligada ao crescimento 
econômico das áreas coloniais. Nilo Bernardes retrata de maneira entusiasmada a 
dinâmica existente nas cidades de origem colonial e destaca um fator importante 
dessa dinâmica que ressalta o contraste existente entre o tipo de colonização das 
áreas de campo natural e das áreas de matas: a grande diferença de densidade 
populacional.

[...] o povoamento nas terras de mata, encarado em seu conjunto, 
aí está com toda a sua vitalidade, seu dinamismo, sua pujança 
econômica, criando uma variedade de interesses artesanais, 
industriais e comerciais expressam-se muito bem pelas 
características da população urbana.
Na sua maior parte, as cidades, bem como muitas vilas, das regiões 
coloniais originaram-se de núcleos planejados pelos demarcadores 
das terras. Mas a circulação intensa entre as ‘linhas’ de lotes, o 
intercâmbio comercial que naturalmente floresce em uma região de 
povoamento denso, a necessidade de um local em que se façam os 
contatos sociais e, ainda mais, a capela exigida pelo espírito religioso 
dos colonos, protestantes ou católicos, são os principais fatores que 
determinam a formação dos numerosos povoados na zona colonial. 
Normalmente um colono pode ir, a pé, ao povoado próximo e voltar, 
quer numa manhã quer numa tarde. Ora, essas condições não existem 
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nas zonas pastoris, daí a ausência normal de pequenos povoados no 
espaço entre as grandes cidades, muito distanciadas umas das outras. 
Tais povoados, quando existem, correspondem, como assinalamos, 
a estações das ferrovias que cortam estas regiões em vários sentidos. 
(BERNARDES, 1997, p. 99).

 Bernardes descreve de forma simplificada um processo que ocorre 
quase que de forma homogênea em todos os distritos e cidades das zonas 
coloniais ao dizer que “ao lado da atividade comercial, quase todas estas vilas 
e cidades desenvolvem um artesanato e uma indústria variada, para atender às 
necessidades dos colonos.” (BERNARDES, 1997, p. 99).
 Porém, podemos observar que Waibel (1949) e Pesavento (2002) possuem 
formas diferenciadas de retratar o processo pelo qual colono e comerciante se 
relacionam, entretanto, chegam a conclusões semelhantes:

A fim de utilizar o excesso de suas safras (o colono), cria porcos, 
e vende a banha ou os porcos vivos, em troca de alguns artigos de 
que necessita e não produz. Tem ligação com o mundo exterior 
apenas por uma picada ou por estradas primitivas, e vive em 
grande isolamento. O seu contato principal é com um ‘vendista’, 
o vendeiro da vizinhança, que engorda e enriquece, enquanto os 
laboriosos colonos vegetam numa existência miserável. (WAIBEL, 
1949, p. 182).
O comerciante alemão foi o elemento que se destacou no mundo 
colonial. Lucrava sobre a produção agrícola mediante a diferença 
obtida pelos produtos na colônia e em Porto Alegre; lucrava com 
o transporte das mercadorias da colônia à capital e da capital à 
colônia; lucrava ainda com as operações financeiras de empréstimos 
e guarda de dinheiro, o que lhe oportunizava um capital de giro 
para investir. (PESAVENTO, 2002, p. 49).

 Para Rückert (2003, p. 42), será essa capacidade diferenciada do 
comerciante de acumular capital que o transformará no único elemento, dentro 
das áreas coloniais, capaz de investir no desenvolvimento das “indústrias 
naturais”. A maneira pela qual este autor descreve relação entre colono-
comerciante e, como este comerciante capitalizado passa a diversificar seus 
investimentos, podem ser facilmente constatados em pesquisas de campo. 
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Nas colônias do Rio Grande do Sul – sejam públicas ou privadas, 
tanto nas antigas do início do século passado nas proximidades 
da capital do Estado quanto nas da serra (planalto) do final do 
século passado – o camponês colono sempre é subordinado ao 
capital, seja das companhias de colonização, seja dos comerciantes 
presentes em todas as colônias. O comerciante encontra-se presente 
entre os colonos desde o início de qualquer colônia atuando 
como fornecedor dos produtos que o colono necessita (tecidos, 
enxada, sal, etc.) e comprando-lhe a produção a preços baixos. Ele 
se torna logo o financiador do colono, através da venda a fiado, 
adiantando o valor do produto a ser entregue após a safra. Através 
dos comerciantes, os colonos ligam-se ao exterior, já que aqueles 
vendem seu produto para fora. De origem camponesa, localizados 
em pontos estratégicos (as chamadas encruzilhadas ou as esquinas) 
os comerciantes reúnem melhores condições que os demais para 
negociar, rompendo com isso, o relativo isolamento em que vivem 
os colonos.
O patrimônio dos comerciantes é, pois, elevado, com investimentos 
nos negócios através de lucros superiores às explorações agrícolas. 
Empregando capitais em investimentos imobiliários, tornando-
se mais ricos que seus antigos companheiros camponeses, 
migrando junto com as frentes pioneiras dos agricultores (o oeste 
catarinense e o sudoeste do Paraná), influem sobre os produtos a 
serem cultivados – só as culturas que dessem lucro se existissem 
meios de transporte. Os comerciantes acumulando, multiplicam 
empresas com atividades diferentes da prática direta da agricultura 
e dos primeiros investimentos imobiliários, colocam capitais em 
infraestruturas viárias, em transportes, em serviços de comunicação 
e até no domínio da técnica, permitindo a passagem da produção 
artesanal à manufatura e às usinas. (RüCKERT, 2003, p. 42).

 É a diversidade econômica interna das povoações das zonas coloniais 
que vai dar origem a seus próprios líderes políticos. Os imigrantes (ou 
descendentes destes) bem sucedidos são aqueles que conseguem se destacar em 
funções comerciais, industriais ou, até mesmo, liberais, já que muitos colonos 
bem sucedidos podiam financiar os estudos de seus filhos em centros urbanos 
maiores. Estes retornavam às cidades de origem e além do exercício de suas 
profissões também se tornavam líderes políticos locais.
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6 as “i n d ú s t r i a s n at u r a i s” d e se b e r i e a ci a.  za n c h e t

 O território do atual município de Seberi fez parte dos projetos estaduais 
de colonização mista planejados pelo Instituto de Terras e Colonização como 
parte integrante da Colônia Guarita fundada em 1917. Esta foi a última colônia 
oficial criada pelo estado gaúcho. Antes mesmo de ocorrer uma ocupação efetiva 
das novas terras da Colônia Guarita, as áreas destinadas aos núcleos urbanos já 
haviam sido definidas (SOARES, 2004, p. 253). O núcleo urbano da então Seção 
Fortaleza ficou na Boca da Picada (denominação dada ao local onde iniciava-
se a densa mata e pela qual só era possível atravessar por uma estreita “picada” 
aberta através da mata). Na Boca da Picada localizava-se uma das “picadas” que 
tinham como destino as “Águas do Mel” (atual município de Iraí). O Quadro 1 
mostra o número de habitantes no estado, no município de Palmeira das Missões 
e no distrito de Seberi (que é emancipado no ano de 1959).
 Por se constituir numa colônia mista, a procura por essas terras 
ocorria por deslocamento voluntário de migrantes. O estado gaúcho já não 
orientava diretamente as levas de imigrantes para se instalarem em áreas pré-
determinadas, pois, acreditava que as áreas de colonização mista poderiam 
favorecer o desenvolvimento sociocultural dos trabalhadores agrícolas nacionais 
e, diminuir diferenças entre as diversas etnias ao induzir a miscigenação.

Quadro 1: Dados populacionais do rs, Palmeira das Missões e seberi

ano
rIo granDe Do sUL PaLMeIra Das MIssÕes seberI

homens mulheres total homens mulheres total homens mulheres total

1920* 1.103.986 1.078.727 2.182.713 23.163 22.015 45.178 2.564 2.389 4.953

1940* 1.664.058 1.656.631 3.320.689 54.850 52.540 107.390 2.759 2.684 5.443

1950** 2.081.249 2.083.572 4.164.821 43.128 41.767 84.895 5.252 5.262 10.514

1960*** 2.631.532 2.649.369 5.280.901 28.458 27.354 55.812 10.559 9.703 20.262

FONTE: Censos Populacionais do IBGE. ORGANIZAÇÃO: Edilson W. Pedroso Jr.
* Nos dados censitários de 1920 e 1940 aparece o topônimo Fortaleza, e não Seberi. Seberi era 
distrito de Palmeira das Missões.
** Pela primeira vez aparece o topônimo Seberi que continua sendo distrito de Palmeira das 
Missões.
*** O distrito de Seberi se emancipa acrescentando área dos distritos de Erval Seco e Rodeio 
Bonito. Em 1963 esses dois distritos se separaram de Seberi e formaram dois municípios 
mantendo os mesmos topônimos.
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 Nas áreas das “antigas colônias” surgia a demanda por novas terras 
para a prática da agricultura. Então, as “novas colônias” surgem como forma de 
suprir essa demanda principalmente, para os filhos dos colonos que casavam e 
precisavam de terras para trabalhar. 

Como nos processos já mencionados por Rückert, Pesavento, Waibel 
e Bernardes, surgem, naturalmente, nestas colônias as funções de comércio 
e, possivelmente, algum tipo de “indústria natural”. Conforme dados 
disponibilizados pelo IBGE19, no ano de 1958, o distrito de Seberi possuía 28 
indústrias (Quadro 2). Podemos perceber, mesmo sem profundo conhecimento, 
a estreita relação entre a produção primária e o tipo de atividade industrial então 
desenvolvida. 

Porém, há um momento importante, ocorrido no ano de 1947, no então 
distrito de Seberi, que é a formação de um grupo econômico com a denominação 
de “Zanchet e Cia. Ltda.”, por pessoas já residentes no distrito de Seberi (família 
Gemelli) e por outro grupo originário das áreas das “antigas colônias” (família 
Zanchet proveniente de Guaporé). A partir de então este grupo passa a atuar na 
exploração e beneficiamento de madeira, no comércio em geral e na fabricação 
de telhas e tijolos. De acordo com Rückert (2003, p. 43):

São eles (capitalistas comerciais) que podem diversificar a aplicação 
de seus capitais, instalando pequenas indústrias a aplicação de seus 
capitais, instalando pequenas indústrias rurais, a um nível artesanal 
no seu início e a um nível de manufatura depois. Assim é possível 
compreender a diversidade de empreendimentos da chamada 
indústria rural ou natural, tais como serrarias, fábricas de madeiras 
aplainadas, usinas hidrelétricas, alambiques de cachaça, moinhos 
de trigo, milho e cereais diversos, moinhos ou atafonas de farinha 
de mandioca, ervateiras, etc. 

19 A partir do ano de 1957 o então distrito de Seberi realizou grande levantamento con-
templando uma série de aspectos com a finalidade de comprovar a viabilidade de distrito 
conquistar sua emancipação política. Para a realização deste levantamento, alguns repre-
sentantes de empreendimentos econômicos forneceram dados diversos sobre seus em-
preendimentos (agrícolas, comerciais, industriais e extrativos – minerais e vegetais). Órgãos 
públicos também forneceram uma variada série de informações. Para a finalidade de pa-
dronizar a indicação da fonte da informação, indicaremos apenas a origem de sua fonte: 
Comissão Central Pró-Emancipação de Seberi (1958).
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Quadro 2 - Indústrias existentes no distrito de seberi e principal matéria-
-prima encontrada no distrito

Indústrias Matéria-prima existente no local
Fábrica de mausoléus  ----------
Serraria de madeira madeira
Serraria de madeira madeira
Olaria barro/argila
Fábrica de aguardente cana-de-açúcar
Moinho trigo-milho-arroz (descascar)
Serraria de madeira madeira
Serraria de madeira madeira
Marcenaria madeira
Serraria de madeira madeira
Serraria de madeira madeira
Moinho trigo-milho-arroz (descascar)
Serraria de madeira madeira
Fábrica de calçados  ----------
Fábrica de móveis de madeira madeira
Padaria  ----------
Fábrica de calçados  ----------
Olaria barro/argila
Olaria barro/argila
Fábrica de aguardente cana-de-açúcar
Serraria de madeira madeira
Moinho trigo-milho-arroz (descascar)
Fábrica de calçados  ----------
Fábrica de móveis de madeira madeira
Olaria barro/argila
Moinho de trigo trigo-milho-arroz (descascar)
Fábrica de gazoza água potável

FONTE: Documento fornecido pelo IBGE, em 28 de março de 1958, à Comissão Central 
Pró-Emancipação de Seberi (1958, volume 2). Adaptação: Edilson W. Pedroso Jr. 

A partir de 1948 o grupo Zanchet e Cia. Ltda coloca em funcionamento 
uma usina hidroelétrica construída a, aproximadamente, cinco quilômetros 
de distância da então vila de Seberi (no mesmo Rio Fortaleza/Ogaratin que, 
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atualmente, demarca os limites do município de Seberi com o município de 
Erval Seco). Esta usina movimentou todos os seus empreendimentos do grupo 
Zanchet e, de acordo com documentação levantada pela Comissão Central Pró-
Emancipação de Seberi (1958, volume 2) ainda abastecia a sede urbana de Seberi 
com energia para uso na iluminação de ruas e nas repartições públicas através 
de contrato firmado com a Prefeitura de Palmeira das Missões. Entretanto, o 
fornecimento particular de energia elétrica para residências ou empreendimentos 
de não-sócios deveria ser aprovado pelo grupo. Essa situação se estendeu pelo 
menos até o ano de 1955 quando a CEEE assume a responsabilidade pela 
produção e distribuição de energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. 

Ao ver da fração industrial e de algumas autoridades 
governamentais, o problema do RS – problema que converte 
esse Estado em sócio menor da industrialização que ocorre 
no país – é um problema de energia elétrica. Assim, a luta da 
fração modernizante da classe dominante gaúcha, e também 
dos governos, será transporte, com ênfase cada vez maior no 
rodoviário, e, principalmente, energia elétrica. Nisso, residia 
a saída das dificuldades postas pela realidade, através do 
entendimento dos interesses desta fração e dos governos, cujo 
resultado deveria ser a continuação do desenvolvimento orgânico 
sul-rio-grandense. (MüLLER, 1993, p. 372).

A partir de 1954, aos fundos da casa comercial da Cia., passa a funcionar 
um grande moinho (Figura 10). Em documentos existentes no segundo volume 
do levantamento feito pela Comissão Central Pró-Emancipação de Seberi (1958) 
consta que tanto a família Zanchet quanto a família Gemelli fundaram granjas 
onde plantavam mais de centena de hectares de trigo em cada granja (Figura 
11) utilizando maquinário agrícola, assemelhando-se às práticas da agricultura 
moderna. Além disso, criavam suínos para serem abatidos em seu matadouro 
(o que leva a crer que também deveriam plantar milho para alimentação dos 
suínos).
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Figura 10: Casa comercial e moinho, serraria e marcenaria pertencentes à 
zanchet e Cia. Ltda. no ano de 1957

FONTE: Prefeitura Municipal de Seberi.

De acordo com Rückert (2003, p. 42) a produção de trigo em moldes 
capitalistas vem a ser assumida a partir, principalmente da década de 50, pela 
fração de classe capitalista representada pelos comerciantes-industrialistas, com 
o apoio do Estado. Na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 1959, p. 
14) um membro da família Gemelli é listado entre os maiores plantadores de trigo 
do município de Palmeira das Missões com 600 hectares de trigo cultivados. Sua 
propriedade estava localizada dentro do distrito de Seberi e seu nome consta nesta 
lista devido ao fato de ter adquirido um financiamento agrícola junto ao Banco do 
Brasil que passou a fornecer este tipo de financiamento a partir do ano de 1955.
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Figura 11: Foto do ano de 1957 mostrando o maquinário da granja zilmar 
pertencente à família gemelli

FONTE: Prefeitura Municipal de Seberi.

Numa publicação do IBGE consta uma lista das dez maiores indústrias 
de Palmeira das Missões na qual aparecem dois “ramos de atividade” da Cia. 
Zanchet: Pranchas e tábuas de madeira, e Farinha de trigo.

Resumidamente, esse grupo se fixa em uma área de difícil acesso para 
as condições da infraestrutura regional daquela época. Construíram uma fonte 
geradora de energia para seus empreendimentos (num momento em que o 
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estado gaúcho ainda não atua sobre o setor energético) e ainda vendem o 
excedente de energia para abastecimento público e privado no distrito. Atuavam 
na produção primária (plantações agrícolas, criação de suínos, extração de 
madeira), na transformação desses produtos (moinho, serraria, marcenaria) e 
ainda na comercialização através de sua casa comercial e de uma filial instalada 
em Francisco Beltrão-PR (Figura 12).
 Além do já exposto, destacamos que a atuação de pessoas que formavam 
este grupo foi marcante no município de Seberi, que conquista sua emancipação 
no ano de 1959. Basta mencionar que os dois primeiros mandatos de prefeitos 
do município foram assumidos por indivíduos de sobrenome Zanchet (Marcelo 
Zanchet e Túlio Luiz Zanchet, respectivamente). 

Figura 12: Cabeçalho de documento do grupo zanchet que passa para a 
forma de s.a. a partir do ano de 1959. neste cabeçalho consta o local da sede 
do grupo e a filial no estado do Paraná

FONTE: Acervo particular de Ione Nardin.

7 a cO m i s s ã O pr ó-em a n c i pa ç ã O d e se b e r i

No dia 18 de setembro do ano de 1957 foi formada a Comissão Central Pró-
Emancipação de Seberi, em reunião pública realizada em salão (local destinado à 
realização de festas e bailes) na sede do distrito, de propriedade do Sr. Guinther 
Heringer. Também participaram desta reunião moradores dos distritos de Erval 
Seco e Rodeio Bonito que demonstraram interesse no assunto. De acordo com 
depoimento de Serafim Graciano Trentin (in REÁTEGUI, 1988, p. 95) “quando 
iniciou o movimento emancipatório, fazia dois anos que me encontrava aqui com 
minha família. A ideia da emancipação empolgou a maioria dos habitantes, exceção 
feita a algumas autoridades subordinadas ao município de Palmeira das Missões”. 
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A formação desta Comissão era necessária para a viabilização da proposta de 
emancipação recebendo as seguintes atribuições: formação de subcomissões nos 
distritos de Erval Seco e Rodeio Bonito; realização de reuniões de mobilização e 
discussão da causa levantada; representar os interesses do movimento junto ao 
governo do estado com o propósito de dar os encaminhamentos necessários ao 
processo de emancipação; realizar levantamento de dados e estudo de viabilidade 
para a criação do novo município. 

A figura 13 mostra a composição da comissão formada. Na reunião para 
formação desta, o Padre Augusto Kolek foi escolhido como presidente de honra, 
porém, alegando motivos de força maior, solicitou que seu nome fosse excluído. 

Figura 13: Circular, datada de 30 de setembro de 1957, informando a criação 
da Comissão Pró-emancipação de seberi

FONTE: Prefeitura Municipal de Seberi (Relatório do processo de emancipação)
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Na análise da documentação levantada para o processo de emancipação, 
o Sr. Cyrio Campani (médico do distrito de Seberi) assinou a maior parte dos 
documentos, porém, nos períodos em que permaneceu afastado dos trabalhos 
da Comissão, foi representado por Marcelo Zanchet, o vice-presidente.

O fator de maior relevância na análise da comissão criada é que, entre 
os 25 membros citados, nenhum deles possui a atividade agrícola como fonte 
principal de renda. Em uma área onde 90% da população residente (abrangendo 
os distritos a serem emancipados) tinham suas moradias na zona rural e extraiam 
renda, principalmente, de atividades rurais, foram escolhidos para compor a 
Comissão: um líder religioso, comerciantes, profissionais liberais, prestadores 
de serviços e industriais. Entre os comerciantes do distrito que faziam parte 
da Comissão estão: Antônio Gemelli (comércio de peças para automóveis), 
Arlindo Lasch (fazendas, secos e molhados), Axel Evaldo Tornquist (escritório 
comercial), Luiz Miotto (farmácia), Fidêncio Fabris e Antonio Wodzik (sociedade 
em: ferragem, miudezas, fazendas, secos e molhados), Francisco Czarnobai 
(representação dos tecidos Renner), José Alves de Souza (secos e molhados), 
Oswaldo Schaffazick (hotel e comércio de artefatos de latão), Romano Markoski 
(miudezas, fazendas, secos e molhados).

Além dos comerciantes, também compunham a Comissão um médico 
(Cyrio Campani), um contabilista (Peri José Missel), um dentista (Walter 
Geller), um agrimensor (Dionísio Lucas) e um líder religioso (padre Augusto 
Kolek). Não foi possível identificar a atividade exercida por todos os membros 
da Comissão, mas sabemos que alguns outros membros faziam parte de 
associações comerciais e industriais (como Lourenço Nardin, Marcelo Zanchet 
e Romano Zanchet, que faziam parte do grupo Zanchet).

Outro dado que demonstra a influência dos agentes urbanos é o fato 
de que os dois primeiros prefeitos eleitos do município de Seberi possuíam o 
sobrenome Zanchet e pertenciam ao grupo econômico da família. Marcelo 
Zanchet, um dos membros mais atuantes do grupo Zanchet, foi prefeito de 
Seberi entre os anos de 1959 e 1964. Túlio Luiz Zanchet, filho de Romano 
Zanchet (outro membro destacado do grupo) e sobrinho de Marcelo Zanchet, 
era bacharel em Direito, administrou o município de Seberi entre os anos de 
1964 e 1969. Acreditamos que estas informações demonstrem a importância da 
família Zanchet no processo de emancipação do município e, indiretamente, 
a influência das atividades econômicas e industriais como alavancadores do 
movimento emancipacionista. De acordo com Ione Nardin, “os Zanchet” foram 
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os pais de Seberi, e quando estes se mudaram para Francisco Beltrão, Seberi 
teria se tornado um órfão20. 

Dessa forma, podemos afirmar que o movimento emancipacionista teve 
origem a partir do fortalecimento de agentes urbanos, que despontaram como 
líderes locais através do prestígio social que adquiriram ao se destacarem no 
contexto econômico no qual estavam inseridos. A elaboração de um discurso 
de que o distrito necessitava de maior autonomia para continuar a crescer 
era defendido até mesmo nos sermões das missas do padre Augusto Kolek, 
presidente de honra da Comissão Pró-Emancipação. Além disso, municípios 
vizinhos (como Frederico Westphalen) incentivavam a busca pela emancipação 
do distrito.

O povo começou a fazer a Palmeira algumas reivindicações que 
achava que tinha direito, e Palmeira não queria conceder. Foi 
aí que surgiu o movimento. Frederico Westphalen venceu a 
emancipação antes de nós e nos deu força neste sentido. A cúpula 
da administração de Palmeira – Executivo e Legislativo – veio para 
cá nos fazer desistir do intento e tentar nos convencer. Mandou 
construir um trecho do calçamento. Mas nós já estávamos com a 
ideia em andamento. Queríamos a nossa independência. Naquela 
época todos os recursos eram difíceis, inclusive a comunicação 
entre as pessoas. [...] Os frederiquenses e outros municípios nos 
deram apoio e incentivaram-nos a ir adiante até conseguirmos o 
plebiscito. Palmeira não queria nos liberar por motivos econômicos 
e políticos [...]. Indiretamente quem ajudou muito foi o Pe. Augusto 
Kolek. Ele participava das reuniões e dava ideias. No interior ele 
fazia campanhas pelo SIM. (depoimento de Jerônimo Hemielewski 
in REÁTEGUI, 1988, p. 98).

Do depoimento acima podemos extrair a informação de que Palmeira 
das Missões tentava intimidar e persuadir o movimento emancipacionista a 
abandonar a ideia de separação e evitar nova fragmentação de seu território. 
No ano de 1944 já havia se emancipado o município de Três Passos, subtraindo 
grande extensão de terras de Palmeira das Missões. No ano de 1954 ocorrem 
novos desmembramentos que deram origem aos municípios de Panambi e 

20 Declaração feita em março de 2007 enquanto ela nos mostrava diversos documentos de 
seu pai (Lourenço Albino Nardin) que também fazia parte do grupo Zanchet em Seberi.
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Frederico Westphalen. No intento de dissuadi-los da ideia, os dirigentes de 
Palmeira das Missões procuravam os líderes das comissões emancipadoras 
e tentavam convencê-los a desistir da emancipação através da concessão de 
benefícios aos distritos. Conforme relato de Battistella (1969, p. 116) (um dos 
membros da comissão de Frederico Westphalen):

[...] o Dr. Pompílio Gomes, então prefeito [de Palmeira das Missões], 
pôsto a par de nosso movimento, resolveu pleitear um encontro com 
nossa Comissão Emancipadora. O Dr. Ênnio [médico em Frederico 
Westphalen e presidente da comissão emancipadora] neste interim, 
solicitara licença de quarenta dias, ausentando-se e deixando-me 
na presidência. O Dr. Pompílio e seus assessores foram recebidos 
na Canônica. Por meio de tentadoras concessões ao distrito 
procuraram nos induzir a abandonar o movimento. Confesso para 
a verdade histórica ter tido momentos de hesitação, tal que eles 
partiram certos de ter ganho a jogada. No dia seguinte encontrei 
na rua o João Francescatto, ardoroso partidário da emancipação. 
Falou-me da ansiedade existente no seio do povo pela presença 
dos emissários de Palmeira. Disse-me da convicção popular de que 
se deveria prosseguir a campanha a todo pano até a vitória final, 
porque, se se perdesse esta oportunidade, outra não surgiria tão 
logo. Semelhante breve palestra tirou-me todas as dúvidas e afastou 
minhas vacilações. 

No mesmo ano em que Seberi buscava emancipar-se de Palmeira das 
Missões, o distrito de Chapada também realizava o mesmo movimento. Isto 
significa que Palmeira das Missões perdeu, num período de 15 anos (de 1944 
à 1959), mais da metade de sua extensão territorial com a formação de novos 
municípios. Todos os municípios formados estavam localizados na chamada zona 
colonial e haviam atingido o auge da ocupação de áreas até poucas décadas atrás 
desabitadas. A dinâmica econômica dos povoados havia atingido maturidade 
suficiente para que se destacassem, internamente, grupos capazes de fornecer 
a coesão política necessária ao surgimento de novos municípios. Os dirigentes 
políticos de Palmeira das Missões não conseguiam atender às novas necessidades 
dos povoados da zona colonial e, por isso, não eram mais capazes de manter sob 
seu domínio distritos que se desenvolviam de forma, praticamente, autônoma. 
A intervenção do poder municipal se preocupava, basicamente, apenas com a 
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arrecadação de impostos de seus distritos. Battistella (1969, p. 114) assim relata 
a tensão existente no distrito de Frederico Westphalen em momento próximo 
ao da emancipação: 

[...] o movimento lavrava em surdina e a ameaça de incêndio se 
alastrava. Êste era o estado de ânimo que, em contínua efervescência, 
alimentada pela omissão de não poucas administrações, desatentas 
aos nossos problemas, e pela intuição de que na emancipação 
encontraríamos o remédio para nossas aflições e o caminho certo 
para o nosso porvir, acabou levando o movimento à sua eclosão.

Tensão semelhante se formava a cada novo grupo emancipacionista que 
surgia, pois, Palmeira das Missões sabia que perderia área territorial, população 
e arrecadação de tributos. Porém, se apenas a área do distrito de Seberi viesse 
a buscar a emancipação, o objetivo não teria sido alcançado pela quantidade 
insuficiente de habitantes e de arrecadação de tributos do distrito. De acordo 
com correspondências trocadas entre a Comissão e o deputado estadual Romeu 
Scheibe, este fez quatro questionamentos no sentido de dar viabilidade ao 
processo: 

1 – Já tem as credenciais da Assembleia?
2 – A área a ser emancipada possuí população superior a 12 mil habitantes?
3 – Tem renda superior a Cr$1.500.000,00? 
4 – Afinal, o que é que lhes falta para marchar à frente o movimento?

Todas as perguntas foram respondidas de maneira positiva, sendo 
que a resposta da quarta pergunta mencionava e agradecia a valorosa ajuda 
e orientação do deputado. Como podemos observar na figura 14, somente o 
distrito de Seberi não atingiria o número de 12 mil habitantes necessários para 
reivindicar a emancipação. Os dados fornecidos pelo IBGE, para o ano de 1950, 
acusam um total de 10.514 habitantes somente neste distrito. Por isso a união 
de frações territoriais de outros distritos foi necessária, o que forneceu um total 
de 15.823 habitantes. Os dados do Censo Demográfico de 1960 (um ano após 
a obtenção da emancipação) apontam um total de 20.382 habitantes para o 
município de Seberi.

O distrito de Erval Seco era um importante produtor de erva-mate e 
possuía a única área de colonização particular dentro do município de Palmeira 
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das Missões, o que criou uma fragmentação social bem marcada entre ervateiros 
e colonos. Os ervateiros eram favoráveis a manutenção da subordinação à 
Palmeira, enquanto os colonos (em sua grande maioria de origem alemã-
protestante) estavam mais propícios a apoiar a emancipação junto com o distrito 
de Seberi. 

Fomos a Erval Seco com o prof. Vital. Havia poucos carros aqui e 
ele nos levou. Quando chegamos a Erval Seco, a polícia nos atacou 
e não queria nos liberar. Aí dissemos: ‘nós viemos aqui a procura 
de uma empregada’. [...] A população de Erval Seco tinha que nos 
apoiar também. [...] Em Erval Seco, o pessoal só falava alemão, 
naquele tempo quase ninguém falava português. Eu servia de 
intérprete. A gente visitava todos os lugares aqui por perto, casa por 
casa e, às vezes, eram marcadas reuniões. O pessoal comparecia. 
(depoimento de Irene Miotto in REÁTEGUI, 1988, p. 97).

A colonização particular em Erval Seco foi feita pela empresa 
colonizadora de Hermann Mayer, a mesma que fundou a colônia de Neu 
Württemberg (atual município de Panambi-RS). Os lotes coloniais de Erval 
Seco foram ocupados por teuto-brasileiros provenientes das antigas colônias e 
da colônia Panambi, além de alemães que fugiram da Alemanha antes do início 
da Segunda Guerra Mundial. A influência alemã na sede do distrito de Erval 
Seco era visível através da influência no estilo arquitetônico das construções e 
das atividades econômicas exercidas (comércio, cooperativa de agricultores e 
moinho) como fica demonstrado através da figura 15. 
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Figura 14: População do distrito de seberi e de parte dos distritos de 
erval seco e rodeio bonito. Dados fornecidos pelo Ibge à Comissão Pró-
emancipação de seberi

FONTE: Prefeitura Municipal de Seberi (Relatório do processo de emancipação)

Muitos dos teuto-brasileiros residentes no distrito de Seberi são 
provenientes de Panambi que trouxeram consigo o culto à Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana. De acordo com depoimento de Evaldo Elsenbach (in 
REÁTEGUI, 1988, p. 104) esta igreja “foi trazida para Seberi pelos Senhores 
Gustavo e Guinter Heringer nas quais uniram-se em comunidade as famílias de 
Carlos Heringer, Arlindo Lasch, Osvaldo Schaffazick e Leopoldo Sauressig. A 
maioria veio de Santa Cruz ou de Panambi, em lombo de burros ou em carroças”.
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Figura 15: Fotografias da sede do distrito de erval seco no ano de 1957. a: 
Moinho colonial; b: Casa comercial; C: Cooperativa dos agricultores de 
erval seco

FONTE: Prefeitura Municipal de Seberi (Relatório do processo de emancipação)
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Analisando a proporcionalidade entre as etnias da área a ser emancipada, 
chega-se à conclusão de que o projeto de estabelecer uma colonização de tipo 
mista foi bem-sucedida. O padre Augusto Kolek forneceu a seguinte declaração 
sobre a formação étnica da população da área a ser emancipada (declaração esta 
que consta nos autos do processo de emancipação):

Atesto em fé de meu cargo que, consultando os dados estatísticos 
existentes no arquivo paroquial referentes à população de Seberi, 
inclusíveis as áreas territoriais de Herval Seco e Rodeio Bonito, 
bem como as seguras informações que possuo, resulta que, sob o 
ponto de vista étnico, as populações aqui existentes acham-se assim 
distribuídas:
½ - Ítalo-Teuto Brasileiros, divididos em partes iguais.
½ - Luso-Eslavo Brasileiros, divididos 70% e 30%, respectivamente.21

Como forma de garantir o apoio da população de Erval Seco à causa 
emancipacionista, a Comissão Pró-Emancipação de Seberi prometeu isentar 
a Cooperativa dos Agricultores de Erval Seco do pagamento de impostos 
municipais se Seberi obtivesse sua emancipação. Esta promessa foi registrada 
em um documento que foi devidamente assinada pelo presidente da Comissão, 
o Dr. Cyrio Campani, e demais membros, o que demonstra a necessidade 
de estabelecer arranjos políticos como contrapartida pelo engajamento ao 
movimento emancipacionista. 
  No dia 30 de novembro de 1958 realizou-se o plebiscito para se saber, 
realmente, qual era o posicionamento da população da área afetada, sobre a 
emancipação de Seberi. Foram distribuídas 18 urnas dentro da área do futuro 
município, abrangendo os 3 distritos afetados (distrito de Seberi: 12 urnas; parte 
do distrito de Rodeio Bonito: 1 urna; parte do distrito de Erval Seco: 5 urnas).
 No distrito de Seberi, de um total de 2.149 eleitores inscritos, foram 
contabilizados 1.682 votos favoráveis e apenas 15 contrários à proposta de 
emancipação. Houve uma abstenção de 416 eleitores e 36 votos nulos, brancos 
ou anulados.

21 Composição étnica da população da área emancipada de Seberi, elaborado pelo padre 
Augusto Kolek. In: Prefeitura Municipal de Seberi (Relatório do processo de emancipação).
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 Em parte do distrito de Rodeio Bonito, atingiu-se a marca de 164 votos 
favoráveis, dentro de um total de 227 eleitores inscritos. Houve 8 eleitores 
contrários e seis abstenções, além de 49 votos nulos, brancos ou anulados.
 E, em parte do distrito de Erval Seco, houve um total 497 votantes 
favoráveis e 50 contrários à emancipação. Houve uma abstenção de 339 eleitores, 
além de 35 votos nulos, brancos ou anulados. Mesmo com todos os acertos que 
foram firmados, foi o distrito de Erval Seco que apresentou o maior número de 
votos contrários à emancipação. Porém, esse número não atingiu nem 6% do 
total de eleitores inscritos que chegavam a 921.
 Através da Lei N° 3.696, de 30 de janeiro de 1958, Leonel Brizola (então 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul) criou o município de Seberi.

8 al g u m a s i n f O r m a ç õ e s s O b r e a O r i g e m d O n O m e “se b e r i”

 O município de Seberi, antes de sua emancipação, era um dos distritos 
do município de Palmeira das Missões e é mencionado na história local como 
uma das portas de entrada dos colonos na Colônia Guarita (na área da antiga 
colônia Guarita encontramos, hoje, trinta municípios que, juntos, formam 
a região fisiográfica do Médio Alto Uruguai), fundada em 1917 pelo governo 
do estado do Rio Grande do Sul. Esta característica deu origem a uma de suas 
primeiras denominações conhecidas: “Boca da Picada”. Essa denominação foi 
logo substituída pelo topônimo Fortaleza sobre o qual conseguimos mostrar 
que, apesar do povoado e do principal rio do distrito serem conhecidos pelo 
mesmo topônimo, a origem destes topônimos é distinta. 

Acrescentemos o fato de que o topônimo Seberi passou a ser utilizado 
somente a partir do ano de 1944 uma vez que seu topônimo anterior (Fortaleza) 
era utilizado na identificação de outra localidade (no estado do Ceará, sua 
capital, muito mais antiga, já era conhecida como Fortaleza). De acordo com 
depoimento de Sadi Missel (in: Prefeitura Municipal de Seberi, 1986, p. 13) “as 
instruções do Conselho Regional de Geografia determinavam que na escolha 
dos novos nomes se desse preferência aos nomes de origem tupi-guarani, por 
essa razão nosso distrito e a vila passaram a se chamar Seberi, que na língua 
tupi-guarani era o antigo nome do Rio Guarita”. Com o propósito de facilitar a 
leitura deste trabalho apresentamos, no quadro 3, as modificações da toponímia 
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da área do atual município de Seberi e também modificações da toponímia que 
identificava o atual município de Palmeira das Missões.

Quadro 3: Cronologia da alteração dos topônimos dos atuais municípios de 
Palmeira das Missões e Seberi a partir de 1874

ano alteração de topônimos Fonte

1874 Em 06 de maio de 1874 é criado o município de Santo Antônio 
da Palmeira com áreas de Passo Fundo e Cruz Alta. Soares (2005, P.132)

1879 O topônimo Rincão da Fortaleza é mencionado nos relatos de 
Maximiliano Beschoren para definir uma área que, atualmente, 
faz parte do município de Seberi.

Beschoren (1989, 
p.88, 99)

-
O local onde hoje está situada a sede do município de Seberi 
é conhecida, informalmente, pela denominação de Boca da 
Picada entre os anos de 1917 até 1930, aproximadamente. Esta 
denominação foi dada pela localização do acesso à picada (ca-
minho no meio do mato) que dava acesso ao povoado de Iraí.

Battistella (1969) 
Reátegui (1988)

1918 É criado o Distrito de Fortaleza, no município de Santo Antô-
nio da Palmeira pelo ato municipal nº 165. Soares (2005)

1944
Através do Decreto-Lei nº 720 de 29 de dezembro de 1944, 
seguindo uma determinação do IBGE, vários topônimos do es-
tado do RS são alterados, entre estes estão: Palmeira é alterado 
para Palmeira das Missões; Fortaleza é alterado para Seberi e o 
rio Fortaleza passa a ser denominado como rio Ogaratin.

Diário oficial do Es-
tado do RS de 30 de 
dezembro de 1944.

1959 Através da lei nº 3.696, de 30 de janeiro de 1958 fica criado o 
município de Seberi. Reátegui (1988, p.94)
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UMa PesQUIsa sobre os PIoneIros

hedy elsenbach Miotto

Este capítulo surgiu da ideia de resgatar quem foram os pioneiros que 
construíram a história de nosso município com seu trabalho árduo numa 
época de muitas dificuldades. O trabalho originou-se a partir da escuta 

das entrevistas do “Projeto Raízes”, de entrevistas atuais com pessoas idosas, 
leitura e pesquisa de muitos livros. Considero ser importante o registro histórico 
para que se perpetue entre as novas gerações.

É importante salientar que este resgate não contempla toda a história e 
que, por não ter sido registrada anteriormente, muitos nomes poderão ter sido 
omitidos, não por vontade mas por desconhecimento.

Conforme registros orais coletados em nossa pesquisa, ficamos sabendo 
que os primeiros que aqui chegaram encontraram um sertão com muito mato, 

CAPÍTULO 2

A história é feita de palavras. Palavras são 
fundamentais para quem escreve, como a madeira, 
a serra, o martelo, os pregos para o marceneiro. 
Contar uma história é estabelecer vínculos afetivos 
entre as pessoas. Para isso servem as palavras, para 
estabelecer laços entre pessoas e para criar beleza. 
Pelo que a elas devemos ser eternamente gratos”. 

Moacyr Scliar

“
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poucas casas e muito trabalho a ser feito. O trecho que segue ilustra muito bem 
o sofrimento dos pioneiros:

Abertura da estrada da Boca da Picada (atual Seberi) até Águas do Mel (atual Iraí) iniciada 
em 191722.

“Despertados pela fama das águas medicinais Águas do Mel, atraídos pelas 
notícias da riqueza das terras, da abundância de madeira de lei, da quantidade 
incrível de animais de caça; fascinados pela imagem do sertão imenso com suas 
florestas cheias de mistério, iludidos de encontrar aqui o Eldorado que lhes iria dar 
nova vida e próspero futuro... 

Uns vieram à frente tomar conhecimento e preparar algo para a família que 
viria depois, um rancho, uma lavoura, um começo de vida. Outros traziam família 
e tudo, aventurando-se ao acaso, confiando em Deus e na sorte. De cargueiro, à 
cavalo, à pé, carregando os poucos haveres, os filhos e uma grande esperança.

Os homens não esqueciam alguma arma de caça, uma pistola, algum raro 
revólver, o facão e a faca. E penetravam mato adentro trazendo do Dr. Frederico 
Westphalen, chefe da Inspetoria de Terras de Palmeira, autorização para se instalar 

22 A estrada ligando Palmeira das Missões à Iraí, foi inaugurada em fevereiro de 1928, com 
a presença do Presidente do Estado Getúlio Vargas.
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onde quisessem, contanto que marcassem bem a área ocupada, afim de evitar litígios 
entre vizinhos quando entrasse a medição.

Chegados ao lugar sonhado, quais peregrinos do acaso, em plena mata, às 
vezes sem saber bem onde estavam, descansavam um pouco da estafante caminhada.
(...)

Arma-se tosco ranchinho. Mais tarde outro melhor... Mais adiante virá a 
casinha de tábuas...

Abre-se a clareira, organiza-se a lavoura, começa-se um pouco de criação 
caseira, algumas galinhas, alguns porquinhos, mais tarde, a muito custo, uma cabra, 
uma vaquinha de leite...

À noite descansa-se em míseras camas no chão ou em esteiras de taquara e 
cipó em cima de forquilhas. Quantas vezes o sono é interrompido pelo rugido do 
tigre, que vagueia na redondeza, pelo crepitar de taquaras e folhas secas à passagem 
de estranhos animais da selva, pelo piar lúgubre de aves noturnas...

A comida escasseando e o dinheiro quase não há. Vizinhos, só bem longe. 
Caminhos, só piques na mata escura. Se necessidade houver, onde buscar remédios? 
Onde encontrar médicos? Onde o Padre ? 

Provisões de sal, feijão, arroz, farinha, só no armazém do Marino Zanatto.(...)
Carne de caça existia em quantidade (...), veados, antas, pacas, cutias, tatetos, 

tatus, peixes, aves e pássaros de todos os tipos. Verduras não havia. Radici do mato 
e miolo de coqueiro frito, com polenta, mais de uma vez resolveram o problema da 
fome.

Indústria não havia. O monjolo foi o pioneiro. Moía o milho para a canjica e 
a farinha de cavaco ou biju.”23

1 pi O n e i r O s

pr i m e i r O s m O r a d O r e s /  cO l O n i z a d O r e s

Segundo informação do Dr. Luiz Castanho, seu avô Manoel Mendes 
Castanho, português, biriba paulista e veterano da Guerra do Paraguai, adquiriu 

23 Fragmento retirado do livro Painéis do Passado de Monsenhor Vitor Battistella (1969, p. 
23-24), em que são narradas as lutas e sofrimento dos pioneiros.
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em 1870, vasta área de campo, sendo a sede localizada onde hoje é a Linha 
Castanho. Dedicava-se à criação de muares e equinos e os transportava para 
Sorocaba- SP, sendo portanto um tropeiro. Daí deduz-se que ele e sua família 
foram os primeiros habitantes e colonizadores. 

No entanto, a maioria dos colonizadores chega a partir do ano de 1915. 
O trecho que segue foi encontrado nos dados históricos do distrito de Seberi, 
conforme relato do Sr. Sadi Missel em 05/04/1958:

“A atividade colonizadora data do ano de 1915, iniciada pelo 
elemento italiano, sendo que mais tarde aqui aportou com maior 
abundância o colonizador polonês, tendo se revelado ambos 
valiosos fatores da prosperidade econômica do Rio Grande do 
Sul. Ao lado do elemento estrangeiro, fixou-se aqui mais tarde o 
elemento nacional, revelando excelentes aptidões para o trabalho 
agrícola.”

Mais tarde, vieram os alemães que se dedicaram ao trabalho agrícola, à 
indústria e ao comércio.

Dr. Alfredo Westphalen - primeiro médico de Seberi e Antonio Mendes Castanho, advogado 
licenciado que nasceu em Seberi em 8 de março de 1878. Acredita-se que tenha sido o 
primeiro nascimento em Seberi naquela época.
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Quando os primeiros moradores chegavam à vila, ficavam abrigados no 
Galpão da Imigração, que ficava próximo à Bodega do Antônio Marino Zanatto 
(hoje no local da residência do Dr. Frederico João Cerutti). Este Galpão tinha 
uma parte fechada que servia de dormitório e uma parte aberta onde cabiam até 
10 carroças. 

Em livros e documentos pesquisados, encontramos o nome de pessoas 
que devem ter sido os primeiros moradores do Rincão da Fortaleza e da Boca 
da Picada (primeiros nomes de Seberi) que era o 8º Distrito de Palmeira das 
Missões. 

Os primeiros moradores a se estabelecerem na sede da vila, foi por volta 
de 1915:

José Borges da Silva (1916) - Antônio Marino Zanatto (1917) - Jesus 
Mendes Castanho - Procópio Antônio de Queiroz - João de Queiroz - Belcino 
de Queiroz - Ricieri Pértile - Alexandrino Antonio de Queiroz - Antonio 
Pereira Marques - João Triches - Patrício Lagranha - Dr. Lucien Dufour - 
Romano Motta (que foi Vice Cônsul italiano, na região) - Bertoldo Ernesto 
Guerra - José Guerra - Antônio Markoski - João Markoski - José Sdradek - 
Roberto Schmidt - José Borges da Silva - Hugo José Otonelli - Fabrício Ávila 
de Siqueira Fortes - Família Agostini - Lourenço Agostini - João Bonadimann 
- Idalino Mendes Castanho - Astrogildo Sabino da Silva - Sadi Missel (chegou 
em 19/05/1925) - Gustavo Gurgel de Campos - Antônio Conceição da Cunha 
(vulgo Mico) - José Pedro Rodrigues (Juca Lau) - Herculano Cardoso - José 
Kopeski (1923) - Família Padoan (1924) - Guilherme Argenta (1934) - Manoel 
Laforcade de Souza (1935) - Família Follmann (antes de 1939) - Osvaldo 
Schaffazick (1939) - Leopoldo Henrique Saueressig - Ari Tornquist - Arnildo 
Weidle - Gustavo Heringer - Carl Heringer - Carlos Heringer Filho - Reinoldo 
Heringer - Henrique Reli - João Haudt - Jacó Willmsen - Hans Scharf - Arthur 
Wolf - Edgar Wolf - Egídio Magri - Emílio Figueiredo - José Gottens - Ervino 
Voll - José Fortunato - Olavo Vilanova Bastos (1940) - Vergílio Kerber - 
Ervino Hermes - Boleslau Kovalski - Fidêncio Fabris - Olinto Conrado Pereira 
(1942) - Trajano Joaquim da Conceição(1942) - Hermann Elsenbach - Ewaldo 
Elsenbach (1947) - Arno Elsenbach.

Além desses nomes, temos registros das famílias Barbieri, Zanchet, 
Gemelli, Dalla Nora, Francisco Czarnobay, Pokulat, Picinini, Koprovski, Reis, 
Rocha, Vargas de Souza.
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Por volta da década de 1950, residiam aqui com suas famílias, na vila 
Seberi, conforme assinaturas em atas, Dr. Hélio Rosa Filho, Ruth dos Santos 
Machado,Vital Fortunato, Avelino Rodrigues de Almeida, Luiz Júlio Gemelli, 
Romano Zanchet, Amazonas Cândido Mayer, Jerônimo Hemielevski, Axel 
Evaldo Tornquist, Antônio Brasil Gonçalves, Harry Gomes Pedroso, José Brasil 
Viana, Arlindo Lasch, Walter Geller, Antônio Colognese, Alcides Sabino da 
Silva, Ivo Fortes, Ariosto Muller Fortes, Armando Sabino da Silva, Pedro Peri 
Ardenghi, Otávio Dalla Valle, Lauro Castanho, Adolfo Hemielevski, Antônio 
Tomczak, Jerônimo Girardello, Miguel Wodzik, Benjamin Grassi, Domingos 
Dalla Nora, Guilherme Argenta, Carlos Trennepohl, Augusto Moura Martins, 
Genoíno Bertinatto, Antônio Simões, Luiz Schmidt, Nauredin Cardoso, Euclides 
Girardello, Bento Ribeiro da Silva, Osvaldo Francisco Martins, Sadi Missel, 
Péricles Missel, Aloysio Follmann, Frederico Picinin, Silvino de Melo, Adelino 
Zanchet, José Roani Sobrinho, Generozo José dos Reis, Miguel Koprovski, 
João Queiróz Sobrinho, Pedro Candaten, Lindolfo Alves da Silva, Arnaldo 
Lehs, Pedro Visioli, Galdino Antonio de Queiroz, Evaldo Alves de Borba, João 
Caxambu, Pedro Barkoski, Rutti Waldemar Lasch, Antonio Caponi, Pedro 
Felippi, Fredolino Follmann, Joaquim Alves de Oliveira, Daniel Koprovski, 
Alvarino Belmiro, Simão Korpalski, Estanislau Tomczak, João Picinini, Antonio 
Pazuch, Marcelo Zanchet, Edilio Zanchet, Dorvalino Rodrigues do Nascimento, 

Jesus Mendes Castanho. Nascido em Seberi em 14 de Janeiro de 1883, foi um dos primeiros 
comerciantes e hoteleiros, tendo se estabelecido na Boca da Picada em 1918. Atuou como 
Juiz Distrital, Serventuário da Justiça e presidente do Clube Fortalezense.
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Remígio Candaten, Fioravante Pereira Cezar, Olívio José Nunes, Giácomo 
Menegat. João Martins de Borba, Omar Beck, José A. Thiesen, Paulo Borges 
Pereira, Jerônimo Tomczak, Francisco Tomczak, Felix Pazuch, Otávio Sthal da 
Rosa, Armando Bottan, Ernesto Marion, João Biesek, Adão Simonett, Carlos 
Balke, Walter Eugenio Nickorn, Ricardo Pokulat, João Carvalho, José de Souza, 
Nelson André Spada, Luiz Alberto Biancon, Dante Carlos Biancon, João Polidoro 
Pinto, Roberto Schmidt, Isidoro José da Cruz, Ricieri Pértile, João Zminko, 
Osvaldo Schaffazick, José Schaffazik, João Pires, Casemiro Milani, Pe. Augusto 
Kolek, Dr. Frederico João Cerutti, Luiz Miotto, Serafin Graciano Trentin, Túlio 
Luiz Zanchet, Guinther Heringer, Guinther Heringer Filho, Antônio Carlos 
Gemelli, José Alves de Souza, João Tamanini, Benedito Hamerski.

Além da zona urbana, temos registros de algumas famílias que se 
estabeleceram na zona do campo como por exemplo:

Na atual Linha Castanho, a partir de 1870, Manoel Mendes Castanho, 
Idalino Mendes Castanho, Jesus Mendes Castanho, Severiano Pereira da Silva, 
João Castanho Bueno, Manoel Castanho Bueno.

Em 1886, Domingos Padilha de Camargo titulou uma área de 1.771 
hectares.

- Francisco Martins e seu filho Paulo Martins (Paulo Bicudo) (1905)
- Vicente Antônio de Oliveira – conseguiu a posse de 600 alqueires de terra 

de campo, num Título de Terra expedido pelo então Presidente da República 
Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914).

- João do Prado, que mais tarde descobriu as águas minerais do Prado 
(hoje Vicente Dutra).

- Marciano Pôncio de Oliveira que nasceu em 05/07/1910, filho de mãe 
biriba (paulista) e pai tropeiro.

- Antônio Pereira Martins e seus filhos Eduardo e João Maria Martins.
- Família Pôncio de Oliveira: Silvério, Pedro, Atanásio, Porfírio.
- Pantaleão Marques Barbosa (apelidado de Panta Rengo) - Pedro 

Domingos Camargo, - Tomé Camargo - Patrício Bueno - Garibaldi de Almeida- 
João Galvão Bueno- João Domingos Camargo.- Felício Antônio Bueno - Pedro 
Felício Bueno

- Eulálio Felício Bueno - Dulcindo Felício - Dario Felício Bueno - Pedro 
Lemes de Camargo - Domingos Lemes de Camargo - Nicolau Lemes de Camargo 
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- Família Amado - Galvão de Souza Bueno - Antônio Felício de Oliveira - José 
Venâncio Pires de Lima - João Rodrigues da Silva (conhecido como João Bilino, 
o caçador de tigres).

- José Pedroso - Simão Polidoro - Thomaz Koprovski.
- Na Gleba do Rincão dos Galvão, a família Galvão de Souza Bueno (de 

origem portuguesa) e seus filhos Domingos Galvão Bueno, Marcelino Galvão 
Bueno e Donarte Galvão Bueno.

- Pedro Galvão Bueno - Álvaro Galvão Bueno - Filomeno Galvão do 
Amaral - Filico Galvão Bueno - Abel Pereira Ramos - Hortêncio de Souza - João 
Antônio Borges - João Moura - Estanislau Nunes Coelho - João Paulino Figueira 
- Januário Bispo de Almeida - Paulino Bispo de Almeida - Manoel Alexandre 
de Almeida - D. Clara dos Santos - João Rodrigues da Silva - Francisco Nunes, 
famílias Pereira, Silva, Fortes e outros.

No Rincão da Fortaleza - José Marques Barbosa, Rui Vieira de Souza, 
Manuel Ferreira Lopes, Anastácio de Souza Bueno, Laurindo Moreira do 
Amaral, Francisco Gomes Branco, Jordão de Lima Bueno, Justino de Sousa 
Bueno, João de Sousa Bueno.

Nas caídas para o Rio Fortaleza - Francisco Rodrigues da Rosa, Domingos 
Padilha de Camargo, Serafim de Moura Reis e Justino de Sousa Bueno24.

ag r i c u lt O r e s p i O n e i r O s

Quando aqui chegaram, os colonos requeriam junto à Inspetoria de 
Terras de Palmeira das Missões um lote de terra que era de 250.000 metros 
quadrados. Além de terem um prazo para pagar pela terra, tinham obrigações 
que constavam de um documento que assinavam, comprometendo-se a cumprir 
uma série de exigências que constavam no Regulamento de Terras.

A maioria das famílias que vieram morar aqui iniciaram seus trabalhos na 
agricultura, que era a base do sustento das mesmas. Os homens, as mulheres e 
os filhos iam juntos para a roça. E as mulheres, quando chegavam em casa ainda 
precisavam fazer a comida, cuidar da casa, lavar e consertar as roupas, enquanto 
os homens iam tratar dos animais e ordenhar as vacas. 

24 Informações: no Rincão da Fortaleza e Nas caídas para o Rio Fortaleza os nomes foram 
retirados do livro A Diocese de Frederico Westphalen, de Pe. Arlindo Rubert (1972, p. 39).
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Agricultores na roça

A mesa comprida, cheia de filhos e os pais à cabeceira, faziam das 
refeições um momento muito importante do dia. Era o momento de também 
fazer planejamentos e contar fatos do dia a dia. Quem primeiro se servia era o 
pai, depois a mãe e assim sucessivamente, obedecendo a hierarquia. Em muitas 
famílias católicas, após a refeição da noite, rezavam o terço. Aos domingos, havia 
o terço dominical, e o culto ou missa na capela. 

As famílias ajudavam-se entre si, no sistema de mutirão, em épocas de 
plantio e colheita.

No final da colheita era costume realizar-se uma refeição festiva. Antes 
de servir-se dos alimentos todos aguardavam, em pé, ao redor da mesa para 
participar da oração em comum, rezada pelo chefe da família. 

Havia, na época, muito respeito e observância de valores como: fidelidade, 
ajuda mútua, solidariedade, unidade e religiosidade.

São alguns dos primeiros agricultores:
Valentim Azzulin que chegou com sua família em 20/03/1912, vindo do 

Rincão dos Valos, município de Cruz Alta estabelecendo-se na Posse dos Pôncio, 
no campo. Trouxe a primeira carroça de 4 rodas e foi o primeiro agricultor que 
já em 1915 plantou trigo. 

A família Queiroz, de ascendência açoriana, chegou por volta de 1914.
Eram Belcino Queiroz, João Batista Queiroz e Procópio Antônio de Queiroz. 
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Em 1926, Vaclav Orliezek, quitou a compra do lote de terras nº31, com 75.000 metros 
quadrados, na 4ª Secção Fortaleza, ao preço de 12 réis o metro quadrado, conforme recibo 
assinado pelo Dr. Frederico Westphalen, chefe da Inspetoria de Terras de Palmeira das 
Missões.

Outros agricultores e familiares que se estabeleceram por aqui em torno 
de 1918 -1926 foram: 

Thomaz Koprovski, Joana Maria Caponi, José Ciotti, Lourenço Agostini, 
Júlio Carlinski, Adão Liczbinski, Antônio Markoski, João Markoski, João 
Bonadiman, João Batista Alves Blanco, José Angélico, Família Gonchoroski, 
Ricieri Pértile, Antônio Ciechovicz, Chico Bate Tamanco (nome completo 
desconhecido), Antonio Miranda, José Barkoski, Honorato José de Lima, 
Conde Dalla Nora, Francisco Hemielewski (1926), José Kalinoski (1926), Vaclav 
Varlieck (Venceslau Orliczek).

Antônio Pereira Martins, Eduardo Martins, João Maria Martins, Modesto 
de Borba, João Batista de Borba e suas famílias chegaram aqui em novembro de 
1920. Vieram de Taquari de carreta, em comitiva. Levaram 33 dias de viagem. Os 
Martins estabeleceram-se inicialmente na zona do campo (atual Linha Fabris).

Em Osvaldo Cruz, estabeleceram-se as famílias de Domingos Trezzi, Pedro 
Trezzi, Joaquim e Daniel Ortigara, Domingos Cadoná, João Tamanini, Santo 
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Pazuche, Angelo Dalla Nora, Giacomo Tamanini, Alberto Bonadiman e Luís 
Turchetto25. O agricultor José Bonadinam (Bepe), vindo de Ijuí, estabeleceu-se 
com sua esposa Maria (Pequena), inicialmente em Osvaldo Cruz, mais tarde na 
Linha Camargo e Linha Bonadiman26.

Fidêncio Fabris veio em 1939, das colônias antigas, Anta Gorda, comprou 
600 hectares na atual Linha Fabris. Em meados da década de 1950, surgiu na 
linha Fabris, uma grande plantação de abacateiros e oliveiras. Em 1958 havia 
cerca de 20.000 abacateiros em produção e milhares de oliveiras em crescimento 
e alguma produção. O local era denominado Granja dos Abacateiros, na Linha 
Fabris, sendo proprietários: Raiter & Irmão, Nilo Fabris, Osvaldo Sabino da 
Silva e outros. 

Aos poucos a agricultura foi se modernizando, com o uso de tratores para 
o plantio, as trilhadeiras e ceifadeiras para a colheita.

Um dia de colheita na Granja Zilmar de Luiz Júlio Gemelli e Dr. Hélio da Rosa 10/11/1955. 
O nome da Granja Zilmar era uma junção dos nomes das esposas dos proprietários – Zilá 
e Maria.

25 Informações obtidas de Beatriz Salete Bertinato.

26 Informação obtida de Rejane Bonadiman Minuzzi
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fa m í l i a s da é p O c a da e m a n c i pa ç ã O

De acordo com o Edital de Eleitores, publicado no Jornal A Madrugada, 
de 15/11/1958, descobrimos o nome dos eleitores da Vila Seberi e distritos de 
Erval Seco e Rodeio Bonito. Nomearemos apenas o sobrenome das famílias, 
devido à quantidade de eleitores. 

Desta forma, temos uma relação das famílias da época: Binsfeld, Nicolay, 
Huppes, Bieluski, Koproski, Lagranha, Huber, Debalski, Maurer, Siqueira, 
Moraes, Kern, Dorr, Rosa, Werner, Ritterbusch, Muller, Born, Lawisch, Jung, 
Hupper, Motta, Follmann, Macedo, Jadinelo, Camargo, Rockenbach, Steiner, 
Hentschke, Kotcheski, Silva, Schumacker, Scharn, Furtado, Machado, Ronning, 
Vasconcelos, Cargnin,  Garrner,  Santos, Follmer, Erhardt, Graebin, Sprandel, 
Koch, Guarnieri, Ponciano, Cezar, Babinski, Czaikoski, Borba, Kovalski, 
Queiroz, Ubinski, Selonk, Filipiaki, Pereira, Souza, Vargas, Lopes, Oliveira, 
Pomorski, Scapin, Rangel, Campani, Giradello, Hamerski, Mazzon, Kaminski, 
Parcianello, Menegat, Fedeski, Saueressig, Mottin, Tamanini, Iaroski, Giongo, 
Castro, Lecinski, Kereski, Czarnobay, Hemielewski, Tabolka, Almeida, Noro, 
Agostini, Maglia, Bonadiman, Pinto, Darold, Cardoso, Gonchoroski, Diemen, 
Ferraz, Cadore, Balke, Stum, Guterres, Reis, Pithan, Menezes, Fassini, Della 
Libera, Cierota, Bueno, Barski, Sandri, Viana, Hauch, Wilsen, Fizcher, Bottan, 
Tornquist, Heringer, Trentin, Elsenbach, Dessbessell, Bronzatti, Pokulat, Gemelli, 
Capuani, Zanchet, Schaffazick, Zminko, Conte, Tomczak, Linzbinski, Both, 
Orliczek, Boff, Franchievicz, Lisboa, Kliszek, Ciganski, Fockink, Costa, Bulegon, 
Kuhn, Descovi, Ciotti, Triches, Godoi, Grundler, Decker, Borba, Miotto, Poncio, 
Markoski, Caxambú, Ferreira, Biesek, Koefender, Biancon, Fortes, Campos, 
Zillmer, Karpinski, Almeida, Schmidt, Sauer, Wodzik, Carvalho, Bottene, Sabino, 
Nunes, Nascimento, Dalla Valle, Martins, Stefanello, Sprandel, Jaroseski, René, 
Braga, Dolina, Candaten, Leite, Banaseski, Bernardo, Felício Bueno, Mayer, 
Pires, Azzulin, Gonçalves, Meirelles, Korpalski, Da Luz, Baremaquer, Franco, 
Roveda, Wisnieski, Kalinoski, Pomorski, Studzinski, Oichenas, Garcia, Pichnaki, 
Babinski, Scharff, Pertile, Ciechovicz, Marchalek, Bitencort, Mattana, Pastório, 
Salton, Barski, Barkoski, Azevedo, Freitas, Piccinin, Fortunato, Bizarro, Leal, 
Schiminkoski, Kaminski, Canellas, Vicente, Anjos, Araújo, Bertinatto, Prestes, 
Gonçalves, Gonzatti, Conceição, Reczko, Rocha, Alves, Camara, Cadore, Argenta, 
Spada, Mizeski, Radmann, Grassi, Tassi, Duarte, Schneider, Blanco, Pimentel, 
Conrad, Syka, Pfingstag, Wolf, Waldon, Kmiecik, Mello, Pezzini, Marquetti, 
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Abreu, Breginski, Iassanovicz, Cabrera, Makoski, Mozel, Sabino, Menauk, 
Bizello, Brun, Trennepohl, Tubareta, Ribeiro, Goettens, Jacobi, Pedroso, Zanchi, 
Saldanha, Dalla Nora, Polita, Kalinoski, Missel, Mendonça, Ramos, Castanho, 
Caponi, Raatz, Sassanovicz, Agustini, Cruz, Coelho, Feiff, Vieira, Dias, Geller, 
Lezjuski, Prado, Esteves, Fabris, Rodrigues, Padilha, Almeida, Menezes, Zuge, 
Kartelesk, Santana, Mendes, Oteiro, Bedra, Iacinski, Amaro, Minski, Delgado, 
Woiciechovski, De Cristo, Forbrig, Nardin, Lasch, Kerber, Rabaioli, Vienieski, 
Doring, Socovoski, Muller de Morais, Romitti, Josefiak, Poncio de Lima, Dalsoto, 
Bolzam, Kaminski, Rely, Zang, Krenchinski, Variza, Karcheski, Gozdzink, 
Sidloski, Barski, Sieminkoski, Franciskevicz, Levulis, Drobut, Sarmento, Freitas, 
Tvarkoski, Wieczorek, Karpinski, Kzeganoski, Darold, Briskievicz, Mannan, 
Pchiminkoski, Drobatu, Frison, Kopeski, Lang, Bueno, Lucas, Fripp, Lesczinski, 
Brizola, Marion, Gonçalves, Kotcheski, Witkoski, Schulert, Schreiner, Barth, 
Corso, Bonatti, Schubert, Trezzi, Iasinski, Moura, Fagundes, Preusler, Ritter, 
Bonaseski, Zdradek, Casanova, Pelegrin, Bonfanti, Valcanore, Cardoso, 
Amaral, Maestre, Fernandes, Ávila, Pompeu, Loronha, Pozato, Vargas, Moreira, 
Giacomin, Lemes, Farias, Manfio, Lagemann, Wilsmann, Strucker, Barbosa, 
Toledo, Luersen, Bairros, Figueiredo, Sturzbecher, Piltz, Markus, Barcelos, 
Kunz, Neumann, Wandscheer, Ziech, Henerique, Scherer, Becker, Lowe, 
Michels, Heinrich, Waiandt, Ahlert, Gehlhaard, Diehl, Gehrke, Wehrmann, 
Schirmer, Braun, Klaesener, Prisle, Pacheco, Dieterich, Scheaffer, Herber, Geib, 
Zuch, Bohm, Franzmann, Post, Witter, Weirich, Wegner, Pfinfestag, Jung, Prass, 
Folmer, Simplício, Klein, Koning, Schwingel, Hepp, Schoenell, Rheinheimer, 
Martins, Ginlaci, Lawall, Wendpap, Schuler, Meisner, Morgenstern, Kocke, 
Pasnov, Hofstatter, Linn, Fischer, Borchardt, Antunes, Polidório, Rossatto, 
Konrad, Haas, Reiner, Wagner, Brandt, Zimmermann, Hahn, Zachow, Pilger, 
Greve, Pfluger, Stiehel, Andara, Aguiar, Barros, Bogner, Eilert, Lutz, Fontoura.

2 pi O n e i r i s m O s

Em entrevista com moradores antigos, surgiram os nomes de algumas 
profissões e profissionais27 que aqui exerceram seu ofício. Com certeza existiram 
outros que não estão aqui citados, pela insuficiência de nossa investigação. 

27 Organizados em ordem alfabética
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Todos, entretanto (os citados e os não citados), merecem nosso reconhecimento 
e nossa gratidão pelo trabalho realizado pelo desenvolvimento de Seberi.

aç O u g u e i r O s/  pi c a d O r e s d e c a r n e /  aç O u g u e s

Antigamente as carnes eram vendidas em açougues e não nos mercados 
como acontece hoje. O Açougueiro era o profissional que escolhia e abatia o 
gado, cortava as carnes atendendo aos pedidos, de acordo com a preferência do 
cliente. Era um trabalho difícil. O animal era abatido bem cedo, no matadouro 
que era geralmente perto de algum local com água abundante. Depois a carne 
era dependurada e mais tarde levada até o açougue para ser cortada. Não havia 
câmara fria ou geladeira como existe hoje, por isso a carne precisava ser vendida 
logo. No início, não havia serras elétricas, e o corte era feito manualmente, 
exigindo muita força e perícia do açougueiro. Também processavam as carnes 
fazendo salame, copa, banha, torresmo, charque...

Matadouro e Açougue Zanchet & Cia Ltda

Muitas pessoas lembraram que era preciso levantar cedo para ir ao açougue 
para conseguir o corte da carne preferida, pois a clientela era grande. Iam ao 
açougue levando uma vasilha para colocar a carne, pois não havia embalagens 
disponíveis como hoje. Os fornecedores do gado para abate eram da própria 
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comunidade. O Sr. Arlindo Vieira Lopes era um dos fornecedores, pois criava 
gado. O Sr. Luiz João da Silva tinha uma invernada de gado.

Matadouro do Sr. Izidoro José da Cruz.

Alguns dos açougueiros lembrados nas entrevistas: Izidoro José da Cruz, 
Vergílio Kerber, Ariosto Muller Fortes, Gustavo Gurjão de Campos, Dorival 
(desconhece-se o sobrenome), Dorval Costa, Remidio Candaten, Francisco 
Franco, Max Radmann (abatia suínos), Amazonas Cândido Mayer (abatia 
suínos), Luiz Schmidt (Lula), Assupção Antunes da Silva, Atílio Borela, José 
Inácio e outros...

ag ê n c i a s ba n c á r i a s

Antes da emancipação, os serviços bancários precisavam ser feitos em 
cidades próximas. As primeiras agências Bancárias foram:

Banco Agrícola Mercantil - inaugurado em 02/02/1956. Em 1956 havia 
562 correntistas e em 1957 aumentou para 656 correntistas.

Banco Bamerindus.
Banco do Brasil.
Em 26/11/1979 foi inaugurado o Posto Avançado de Crédito Rural do 

Banco do Brasil, localizado onde hoje é Ponto Certo Móveis.
Caixa Econômica Federal.
Caixa Econômica Estadual.
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Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Banco Agrícola Mercantil SA. – 02/02/1956

ag r i m e n s O r e s /  tO p ó g r a f O s

São profissionais encarregados de medir e demarcar áreas de terra, 
propriedades rurais e urbanas, fazendo cálculos de áreas e mapas. Foram muitos 
os que exerceram este ofício e ainda hoje existem profissionais atuando nesta 
área.

Maximiliano Beschoren - atuou na região de 1878 a 1917 (abriu a Picada 
daqui até o Rio Uruguai).

Engenheiro Frederico Westphalen – fez o traçado da estrada de Vila 
Fortaleza (Seberi) até Águas do Mel (Iraí).

Zito Marzembach – da Comissão de Terras de Palmeira das Missões, em 
1934 fez o levantamento topográfico e medição da Vila Fortaleza (Seberi)

Plínio dos Santos - 1939 - Agrimensor que mediu lotes de 25 hectares no 
distrito de Fortaleza.

Dionísio Lucas - (1953 a 1964).
Procópio Antônio de Queiroz Filho.
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al fa i ata r i a s /al fa i at e s

Eram aqueles profissionais que exerceram o ofício da alfaiataria, e que 
criavam roupas masculinas - terno (fatiota), costume (paletó e calça), colete, 
casacos - de forma artesanal e sob medida, ou seja, de acordo com a preferência 
e as medidas da pessoa.

Eram tiradas as medidas da pessoa, ela escolhia ou levava o tecido e o 
alfaiate confeccionava. Antigamente havia poucas lojas para comprar este tipo 
de roupa e por isso a maioria dos homens recorria aos serviços do alfaiate.
Alguns alfaiates até dirigiam-se às localidades do interior para tirar as medidas 
dos clientes e oferecer seus serviços, o que agradava muito à população, que não 
precisava deslocar-se até à sede. Ainda hoje existem alfaiates, mas em número 
bem reduzido. 

Alfaiates que aqui trabalharam: Sr. Mortermur, Francisco Czarnobay 
(Loja Renner), Ernesto Marion, Antônio Colognese, Oscar Colognese, Ermindo 
Bronzatti, Deoclides Ceolin, Valderi Zanon.

Alfaiataria e Loja Renner de Francisco Czarnobay
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ba r b e a r i a s /ba r b e i r O s /  ca b e l e i r e i r O s

No início da colonização, o corte dos cabelos era realizado por alguém da 
própria família, ou por algum vizinho. Mais tarde é que surgiram os barbeiros 
e as barbearias. Era uma sala com cadeira, espelho, tesouras, pincel, sabonete, 
creme de barbear e navalha.

Os barbeiros são profissionais especializados em diversos cortes de cabelo, 
da barba feita à navalha e do bigode bem aparado, tudo feito com um ritual 
que inclui espuma de barba, cremes, bálsamos e toalhas quentes no rosto. Nas 
barbearias já passaram diversas gerações de homens à busca de um bom corte de 
cabelo, boa conversa e até de aconselhamento na solução de problemas. É lá que 
a conversa flui para o futebol, a política, o tempo, o preço dos produtos e outras 
amenidades. É uma profissão que resiste ao tempo.

Os pioneiros na profissão: Sr. Jovino Cardoso ou Jovino Braga, Pedro 
Simões, Paulo Borges Pereira, Edmundo Conte, Assunção Antunes, Euclides 
(desconhece-se o sobrenome), um barbeiro conhecido por Queixinho de Pau, 
Sebastião Pereira Simonet, Sandoval Martins, Ademar Martins de Souza. 

ba r e s /  sO r v e t e r i a s/  bO l õ e s /  sa l õ e s

Foram muitos os bares, bolões, sorveterias, locais de encontro e lazer 
elencados pelos entrevistados. Nestes locais eram realizados bailes, encontros, 
festas, reuniões da comunidade, casamentos e confraternizações. Houve 
referência aos seguintes:

- O primeiro salão de baile foi construído em 1925 por iniciativa de 
Astrogildo Sabino da Silva e da família Martins, no local onde hoje é a CRT. 

- Salão de baile de Guerino Picinini (1938).
- Salão de baile do Dorval da Costa (1940), defronte ao Clube Recreativo 

Fortalezense.
- Bar e Cancha de Bocha de José Amâncio Ribeiro.
- Salão e bar do Seu Quinta (Guinther Heringer) sede do Esporte Clube 

Cruzeiro e Seberiense Esporte Clube.
- Bar e Bolão do Sr. Osvino Schneider.
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Salão do Seu Quinta (Guinther Heringer) 1ª Sede social do Clube Fortalezense, do 
Seberiense Futebol Clube e Esporte Clube Cruzeiro

Bar, Restaurante, Churrascaria e Salão de baile de Guilherme Argenta

- Bar, salão e bolão do Sr. Guilherme Argenta & Filhos.
- Bar do Sr. Severino Capuani.
- Bar do Sr. Armando Bottan.
- Bar do Sr. Júlio Simões da Costa.
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- Bar e Sorveteria do Sr. Nicodemos Hemielevski.
- Bar do Sr. Péricles Campos Missel.
- Bar e Sorveteria de Paulo Borges Pereira. Em anexo, havia um salão onde 

aos domingos à tarde havia reunião dançante (Salão Grená).
- Bar do Ceolin, atendido pelos proprietários Deoclides e Leca Ceolin.
- Bar do Oscarzinho (Oscar Colognese) - Sinuca e bolão.
- Bar e bolão do Severino Brustolin (Cancha de Bocha e Sinuca).
- Bar e Bolão de Lencino Felício.
- Bar e Salão Harmonia do Osvaldão (Osvaldo de Souza). Era uma espécie 

de CTG.
- Salão do Carlos Sass. 

be n z e d O r e s /be n z e d e i r a s

O benzimento é a tradicional arte de rezar, que desde os tempos remotos 
serve como acalanto para as dores e mazelas da vida. A arte de benzer está 
presente na vida e tradição de nosso povo.

A tradição do benzimento é passada dos pais para os filhos, de uma forma 
meio que hereditária, e geralmente é exercida por uma pessoa simples, humilde, 
que não precisou estudar para poder doar o seu dom, para poder doar o seu 
amor. 

O benzimento é uma ação de doação, de amor.
Os benzedores usavam a simbologia e os ritos da Igreja Católica em suas 

benzeduras: dores nas costas, reumatismo, dor no nervo ciático, nos músculos, 
rendidura... Sempre benziam com o sinal da cruz. A maioria deles fazia orações 
e recomendava orações, o que quase sempre dava resultado, aliviando as dores 
e curando as moléstias das pessoas que as procuravam. Quando uma pessoa 
estava com dor nas costas, na coluna, dizia-se que estava rendida e aí o benzedor 
fazia a “costura”, isto é, benzia com agulha e linha. Era um saber popular que 
era passado de geração em geração, sempre alicerçado na fé, no acreditar na 
força e no poder do benzimento e da oração. Havia muitas formas do ritual 
de benzimento, mas geralmente era com o Sinal da cruz, seguido das orações 
Ave Maria, Pai Nosso e Glória, durante três ou mais dias seguidos. Sempre 
acolhiam com solicitude em sua morada todas as pessoas que os procuravam. 
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Atentos e pacientes, ouviam o relato do necessitado e em seguida procediam ao 
benzimento. Não cobravam pelo atendimento. Alguns benzedores que foram 
lembrados pela comunidade: Dona Severiana, Dona Olinda, Dona Joana Simões 
da Costa, Dona Regina Ciotti, Valério Prestes Castro, João Almeida (João 
Branco), Max Radmann, Dona Isabel, Dona Júlia Queiroz, João Galvão, Lucila 
Galvão Bueno, Dona Páscoa Kotcheski, Dona Rosinha Pereira Ramos, Dona 
Xandoca Franco, Dona Tereza Albânio, Dona Rosina Spada, Dona Mariana, 
Dona Evinha Martins, Dona Olinda Schneider, Dona Maria Alminda da Rocha, 
Algumas destas pessoas são lembradas com o prenome, sem o sobrenome, pois 
eram assim identificadas na comunidade.

bO d e g a s /  bO d e g u e i r O s /  ve n da s /
ca s a s d e cO m é r c i O /  ar m a z é n s

Estes estabelecimentos vendiam de tudo um pouco dentro da linha de 
secos e molhados: cereais, enlatados, charque, farinhas, açúcar, querosene, 
bebidas, remédios, produtos de higiene, louças, talheres, coalho, colorau, breu, 
condimentos, fumo em corda, etc. Também era o lugar onde havia os tecidos 
(fazendas), as linhas, os aviamentos e calçados. Era o local onde se praticava 
o escambo, isto é, a troca de mercadorias. Muitos trocavam o que produziam 
como farinhas, açúcar de cana, nata, manteiga, ovos, erva-mate, banha, salame 
pelas mercadorias que precisavam.

Esses locais eram espaços de encontros, de sociabilidades e marcaram a 
vivência de nosso povo. Eram locais de início e final de muitas histórias, pois se 
alguém quisesse saber alguma notícia, era só passar na bodega que certamente 
voltaria para casa muito bem informado. Na frente destas bodegas havia um 
local para amarrar os cavalos e um limpa-pés para retirar o barro dos calçados 
em dias de chuva. 

Alguns Bodegueiros:
- João Prado dos Santos (1914), senhor que mais tarde descobriu as águas 

minerais do Prado (hoje Vicente Dutra).
- Antônio Marino Zanatto (1918) - Era carreteiro, vindo de Ijuí, adquiriu 

terras na Boca da Picada onde se estabeleceu. Em sua venda os carroceiros 
podiam abastecer-se, pois era um próspero comerciante. Tinha casa de comércio 
e hotel.
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- Jesus Mendes Castanho - Tinha uma Casa Comercial e Hotel (1918)
localizada no início da picada.

João do Prado - revolucionário maragato, um dos primeiros colonizadores do Rincão da 
Fortaleza e descobridor das Águas do Prado

Pode-se afirmar que foram estes que iniciaram o povoamento da sede da 
vila de Fortaleza.

- João Triches - Domingos Galvão Bueno (Comerciante na zona do 
campo) - Brasil Gonçalves (1920) - Júlio Felício Bueno (1921) - Sr. Dulce 
Chaves Conte - José Barkoski - Hugo José Otonelli - Olímpio Bicaco (1926) - 
Egídio Maglia - Diogo Stern - Antoninho Correa - Roberto Schmidt - Emídio 
Figueiredo - Natálio Markoski - Olivio Nunes - Brasil & Viana - Gemelli & 
Zanchet - Severino Capuani - Arlindo Lasch - Antonio Reis - Fidêncio Fabris 
- Miguel Wodzik (1939) - Ricardo Pokulat (1940) - Vergílio Kerber - Afonso 
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Chaves (1941) - Horácio J. Inácio (1941) - Albino Aragonês (1941) - Bento 
Figueiredo (1941) - Diogo Estelles (1941) - Sadi Missel (1941) - Argenta e Irmão 
(1941) - Romano Markoski - Seriaco Mendes. 

Também havia um comprador de fumo, Angelo Michelon.

Casa Comercial de Arlindo Lasch (onde antigamente localizava-se a Bodega de Antônio 
Marino Zanatto)

Na época da emancipação havia muitos comerciantes estabelecidos na 
vila e no interior.

Conforme certidão datada de 10/04/1958, da Exatoria Estadual de 
Palmeira das Missões, na época da emancipação havia as seguintes firmas 
comerciais:

- Posto de Compra de suínos para Frigorífico Nacional e Sul Brasileiro.
- Armazéns de Secos e molhados: Deoclides de Vargas Reis (Lageado 

Mico) – Harry S. Tornquist (Sede da Vila) – Andréa Filipiaki (Sede da Vila) - 
Viúva Barros e Filhos (Vila Osvaldo Cruz) - Adão Rodrigues da Rocha (sede 
da vila) - Achiles Tamanini (Lag. Bonito) – Antônio Liczbinski (Lag. Tesoura) 
– Pedro Felício Bueno Sobrinho (Lagoa Grande, L. Fabris) – Roberto Schmidt 
(sede da vila) - Fabris, Wodzik & Cia Ltda (sede da vila) – Emílio Wieczorek (L. 
Mundo Novo) - Amaro Francisco Martins (L. São José).

Nilo Fabris (Lagoa Grande, L. Fabris) – Onério Bottene (sede da vila) 
– João Biesek (interior) – Ladislau Ubinski (sede da vila) – Natal Markoski 
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Sobrinho (interior) – Geraldo da Silva Pereira (interior) – Herculano Vieira 
(sede da vila) – Balduíno Maglia (sede da vila) – Ulmerindo Queiroz (sede da 
vila) – João Martins de Borba (Lag. Mico) - Gertulino Alves de Borba (L.Mico) 
- Pery Elisbão dos Reis (sede da vila) – Armando Osvaldo Kerber (sede da vila) 
– Bruno Schneider (sede da vila) – Wenceslau R. Schmidt, conhecido por Watz 
(sede da vila) - Mateus da Rocha e Silva (sede da vila) – João Ubinski Segundo 
(L. Mundo Novo) - Roberto Babinski (L. Braga) – Arlindo Lasch & Cia (sede da 
vila) – Avelino Beltramin (sede da vila ) – Pedro Moreira de Almeida (L. Galvão) 
– Romualdo Freitas (L. Mico) – Henrique Ritterbusch (sede da vila) – Nelson 
André Spada (sede da vila) - Adão Eloi Martins (interior) – Nicanor da Silva 
Bueno (Lagoa Grande) – Izidoro Studzinski (interior) – Micena Sales de Souza 
(interior) – Romano Markoski (sede da vila) – Érico Caxambú (L. Caxambu) – 
Malachias Sabino da Silva (sede da vila) – Leopoldo Bruno Saueressig (sede da 
vila) – Fioravante Pereira Cezar (L. Braga) – Artur Sotili (sede da vila) – Francisco 
Klieczez (L. Botucatu) – João Pereira Duarte (L. Bonito) – Dionísio Francisco 
Chionha (L. Bonito) – Braga & Sobrinho (sede da vila) – Irmãos Markoski (sede 
da vila) – João Czanoski (L. Meio) – Estevo Mozel (L. Pôncio) – Luiz Eudóxio 
Gemelli (sede da vila) – João Markoski Sobrinho (sede da vila) – Lauro Pereira 
de Freitas (L. Mico) – Álvaro Galvão Bueno (L. Galvão) - Henrique Brizola da 
Silva(L. Grande) - João Carvalho (L. Mico) - José Orliczek - Jesus Mendes de 
Camargo (L. Braga) – Antônio José de Borba (Lajeado do Meio) – Antonio 
Colognese – Pedro Moreira Almeida (Linha Galvões) – Lúcio Kerber (sede da 
vila)- Casa Estrela de José Alves de Souza – Olívio Nunes – Rosalvino I. dos 
Santos (L. Pinhal).

Armazéns /Compra de Produtos / Transporte: Dal Molin & Cia Ltda (sede 
da vila) – Lauro Araújo (Linha Pinhal) – Luiz Blanco Alves (Linha Weiss) - 
Carlos Grahl & Filho (interior) – Olavo Vilanova Bastos (sede da vila) – Ilário 
Sprandell (Barra do Pinhal) – Cereais Santa Rosa Ltda (sede da vila) – Giácomo 
Menegat (sede da vila) – Dorval Carlos da Costa (sede da vila) – Rosalvino 
Inácio dos Santos (L. Pinhal).

bO m b a s d e ga s O l i n a

Quando surgiram os primeiros carros, surgiu o ramo comercial de venda 
de combustível. As primeiras bombas eram manuais. As primeiras bombas de 
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combustível foram dos seguintes proprietários: Brasil Gonçalves (onde hoje é a 
Padaria Gemelli, Osvaldo Schaffazick (junto ao Hotel Fortaleza).

A primeira abastecedora de Combustível e Lubrificantes foi o Posto Esso de 
Antônio Carlos Gemelli, localizado na Avenida Flores da Cunha, ao lado da atual 
Padaria Gemelli. No Campo, na Linha Fabris, havia o Posto Fabris de Nilo Fabris.

Posto Esso de Antonio Carlos Gemelli - 1951

Casa Comercial e Posto Fabris de Nilo Fabris, na Vila Fabris
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ca b e l e i r e i r a s /  in s t i t u t O d e be l e z a /
sa l ã O d e be l e z a

Outra profissão que resiste ao tempo, pois a beleza sempre foi fundamental. 
Estas profissionais realizam hoje, cortes de cabelo, tinturas, processos de 
alisamento, hidratação, escovas, chapinhas e outros. Também há o tratamento de 
manicure e pedicure. Antigamente, as mulheres queriam ter o cabelo ondeado 
e até crespo e faziam um processo denominado “ondulação ou permanente”. Os 
procedimentos eram corte, ondulação, manicure e pedicure.

Algumas profissionais que os entrevistados citaram: Hulda Bertha 
Junkherr, Albertina Gemelli, Iolanda Doring, Gisela Dessbessel, Odila Galvão, 
Isolde Tornquist, Leonia Czarnobay, Orildes de Souza.

ca r p i n t e i r O s /  ma r c e n e i r O s

Os carpinteiros desempenharam um papel muito importante, pois 
pegavam a madeira maciça e com ela construíam as casas. As primeiras casas 
eram de madeira, inclusive os telhados que eram de tabuinhas. 

Os marceneiros geralmente eram os que fabricavam móveis, portas, 
janelas. As duas profissões por lidarem com a madeira quase se confundem 
e muitos dos pioneiros trabalhavam como carpinteiros e marceneiros. Nas 
pesquisas realizadas aparecem como profissionais desta área: Vergílio Simões, 
Antoninho Simões, Jerônimo Vitório Girardello e seus filhos, Zanchet & Cia 
Ltda, Odilo dos Reis (Loti), Frederico Picinini, João Zminko & Ltda (1941), 
Pedro Zminko, Nelci Vendrusculo, Nedi Vendrusculo, Manoel Reis, Velci José 
dos Reis, Manoel Martins Silva, Luciano Bulegon, Osvaldo Bulegon, Guido 
Rabaoli, Valdecir Cadoná, Paulo da Silva...

A marcenaria de João Zminko & Ltda fabricou os móveis do Fórum de 
Palmeira das Missões, trabalho esmerado, sóbrio e de bom gosto artístico. 

ca r r e t e i r O s /  ca r r O c e i r O s

Os primeiros caminhos foram abertos a machado, serra e facão pelos 
primeiros colonizadores. O cavalo e as mulas precederam os meios de 



   107   

transporte, tanto para as pessoas quanto como cargueiro para o transporte de 
produtos.

A profissão de carreteiro era muito importante no início de nossa 
colonização, pois era exercida pelas pessoas que transportavam os produtos, 
mantimentos e artigos variados utilizando carretas puxadas por bois, mulas 
ou cavalos. Traziam tecidos, remédios, pregos, utensílios domésticos, açúcar, 
sal, café, soda cáustica, ferramentas, especiarias, louças, querosene e levavam 
madeira, trigo, erva-mate, trigo, feijão, milho e banha. Eram muito habilidosos 
no seu ofício, pois guiavam a carreta em diferentes terrenos, em tempos de seca 
e de chuva, acomodando bem a carga para que a mesma não estragasse ou se 
perdesse. Também eram mensageiros, trazendo e levando notícias de um lugar 
ao outro. Primeiros carreteiros: Valentin Azzulin foi o primeiro carroceiro, 
depois Antônio Marino Zanatto (1918) e Luiz Castanho (1918).

Antônio Marino Zanatto tinha uma frota de carroceiros que faziam o 
percurso até Águas do Mel (Iraí). Descobrimos o nome de alguns homens que 
pertenciam a esta frota e realizavam este trabalho. São eles: José Copatti, João 
Tombini e Ângelo Serafini sendo que numa das viagens ocorreu o episódio da 
caída do barril da carroça, que deu origem à vila Barril. Outros carreteiros: 
João Roani, José Bizello (tinha uma carroça de terno de mulas), Abrão Fiad, Sr. 
Ervino Hermes.

Galileu Gonçalves, que era de Palmeira das Missões, era o maior 
comprador de mulas da região.

ch O f e r d e pr a ç a /  ta x i s ta s /  ca r r O s d e

 
a l u g u e l /  ve í c u l O s /    

ca m i n h O n e i r O s/  mO t O r i s ta s   

Chofer de praça era o termo usado para quem disponibilizava o seu carro 
particular para transportar as pessoas, cobrando pelo trabalho (corrida). Era 
usado para transportar doentes, médicos, padres, parteiras e até defuntos. Na 
época a profissão não era regularizada como hoje. Mais tarde, quando regularizada 
a profissão foi denominada motorista de Táxi ou carro de aluguel. 

O primeiro automóvel particular que existiu em Seberi era um Ford 1929 
de Gustavo Heringer Sobrinho.

Os primeiros a exercer a profissão de chofer de praça: Henrique 
Dessbessell, Ewaldo Elsenbach, Ricardo Mayer, Jovenal Possenti, Júlio Simões 
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da Costa, Osvaldo Fripp, Otávio Dalla Valle e seus filhos Otacílio Dalla Valle 
(Tito) e Riciere Dalla Valle (Tieri).

Primeiro carro de Seberi – Ford 1929 de Gustavo Heringer. Sua esposa Hilda (sentada no 
estribo) com amigas

Ford 1934 de Osvaldo Schaffazick. Seus filhos Gerda, Lote e Beno

Os primeiros caminhoneiros ou proprietários de Caminhões: Domingos 
Balen, Vergílio Kerber, Arlindo Lasch, Henrique Reling, Nilo Fabris, Rodolfo 
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Menezes, Romano Zanchet, Benaldo Gomes Pedroso, Guilherme Argenta, 
Roque Machado, Ancelmo Sauer, Lindolfo Alves da Silva (Lindolfinho), Tobias 
Zanchi, Araci Zanchi, Ivo Zanchi, Giácomo Menegat (Transportadora Aurora), 
Osvaldo Fripp, Mariano Jaroski.

Na época da Emancipação haviam os seguintes veículos automotores: 
Proprietários dos 15 automóveis: Osvaldo Schaffazick, Juvenal Possenti, 

Evaldo Elsenbach, Otávio Dalla Valle, Leopoldo Bruno Saueressig, Axel Evaldo 
Tornquist, Paulo Borges Pereira, Marcelo Zanchet, Alfonso Debastiani, Avelino 
Rodrigues de Almeida, Gustavo Heringer Sobrinho, Vital Fortunato, Walter 
Geller, Nilo Fabris e Tobias Zanchi.

Proprietários das 5 camionetes: Sadi Missel, Arlindo Lasch, Estanislau 
Hamerski, Luiz Júlio Gemelli, Lourenço Albino Nardin.

Proprietários dos 2 jeeps: Emídio Eugênio Garcia e Angelin Stefanello.
Proprietários dos 37 caminhões de carga: Olavo Vilanova Bastos, Evaldo 

Elsenbach, Harry Samuel Tornquist, João Liczbinski, Paulo Danusio Gemelli, 
Giácomo Menegat (2 caminhões), Rosa & Gemelli, Pery Elisbão dos Reis, 
Mário Pokulat, Bonadiman & Wilsen Ltda, Alcindo Cezar, Tobias Zanchi (3 
caminhões), Albino Ancelmo Sauer, Luiz Markoski (2 caminhões), Vergílio 
Kerber, Nelson André Spada, João Markoski Sobrinho, Waldemar Alves da Silva, 
Euclides Girardello, Antônio Bottene, Rosalvino Inácio dos Santos, Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, Sociedade Colégio N. Sra do Calvário, Lindolfo Alves 
da Silva, Emílio Wieczorek (2 caminhões), Eduardo Martins de Souza, Rosalino 
Cadore, Azarias Bossa, Andrea Filipiaki, Fioravante Pereira Cezar, Nilo Fabris, 
Zanchet & Cia Ltda.

cO n ta d O r e s /  gua r da-l i v r O s /  es c r i t ó r i O s d e cO n ta b i l i da d e

Os primeiros serviços de contabilidade eram executados e designados a 
um membro da família do estabelecimento comercial, para executar o registro 
das entradas e saídas cotidianas das mercadorias e do dinheiro. Mas a medida 
que as atividades e os ramos de negócio começavam a crescer, era necessário 
contratar uma pessoa, para dar conta desta tarefa.

Antigamente, os serviços de contabilidade eram executados por “guarda-
livros” numa sala do próprio estabelecimento comercial. 
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Escritório Contábil de Axel Evaldo Tornquist.

Os contadores eram denominados Guarda-livros, pois sua principal 
função era escriturar e manter em boa ordem os livros mercantis das empresas 
comerciais.

O 1º Guarda-livros dos estabelecimentos comerciais da região era o Sr. 
Pujol, e vinha do Barril para cá a cavalo.

Mais tarde é que surgiram os contadores (contabilistas), em escritórios de 
Contabilidade.

Os primeiros contadores de nossa terra foram Axel Evaldo Tornquist,  Ruth 
dos Santos Machado, Serafin Graciano Trentin, Osmar Beck, Enio Borghetti, 
Avelino Rodrigues de Almeida, Edylio Zanchet, Valter Eugênio Nickorn, 
Eugênio Lasch, Peri Missel, Péricles Missel, Lindolfo Heringer, Güinther 
Heringer Filho (Mena), Paulo Kurt Heringer, Otomar Heinz Heringer, Rudi 
Heringer, Paulo Sérgio Missel Biancon, Júlio Abel Tamanini, Luiz Girardello, 
Vilmar Hemielewski, José Cláudio Hemielewski. Alguns escritórios eram 
denominados “Bureau Contábil”.

Em anexo ao Escritório Contábil de Axel Evaldo Tornquist, na época da 
emancipação do município havia uma livraria. 
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cO s t u r e i r a s

Antigamente quase não havia acesso à compra de roupas feitas. Por isso 
as roupas eram feitas por costureiras. Levava-se o tecido e os aviamentos (linha, 
botões, zíper, rendas, fitas...) escolhia-se o modelo nas revistas (figurinos), 
tirava-se as medidas e a costureira fazia o molde, cortava e costurava o que era 
solicitado.

Além das roupas usadas pela população, também costuravam roupas de 
cama, mesa, banho e cortinas.

Muitas aprendiam o ofício com suas mães ou avós. Esse serviço e habilidade 
de costureira passava de geração em geração. Também havia costureiras que 
eram verdadeiras professoras de corte e costura e repassavam seu saber a muitas 
outras. Geralmente toda moça prendada aprendia a costurar e a bordar e muitas 
confeccionavam seu próprio enxoval de noiva, que era guardado num baú. 

Algumas costureiras: Ana Orliczeck Koprovski, Tereza Koprovski, Maria 
Crescenti, Hilda Tamanini, Áurea Cardoso, Lurdes Tamanini (Hemielevski), 
Maria Manuscoli Nardin, Gerda Dessbessel, Celina Maria Stumm, Benta Martins 
Alves, Lúcia Wodzick, Iracema Zanchi, Adélia Koprovski, Eva Koprovski, 
Maria Girardello Bronzatti, Orildes Bottega, Pierina Sabino Corbari, Vitória 
Kopeski Bonadimann, Júlia de Souza Camargo, Ana Conceição, Diva Garcia 
da Conceição, Terezinha Garcia Ferreira, Adelia Schmidt Bottan, Romilda de 
Souza...

daer: ca pata z i a d O de pa r ta m e n t O au t ô n O m O

d e es t r a da s d e rO da g e m

Na época da Emancipação do município, ocupava o cargo de Capataz do 
Daer, Pompílio Pereira da Costa.

O DAER era encarregado da conservação das estradas. Como as estradas 
eram precárias, quando chovia, os caminhões, ônibus e carros ficavam impedidos 
de circular para não danificar ainda mais as estradas. Na vila de Seberi havia 
duas cancelas que eram fechadas quando chovia e impedia o prosseguimento da 
viagem. Ficavam, uma próximo ao atual trevo norte (saída para Barril) e outra 
próximo ao atual trevo Sul (saída para Palmeira das Missões). Assim, formavam-
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se longas filas de veículos aguardando a passagem que só era liberada quando a 
estrada estivesse em condições de trafegabilidade. 

Em conversa com Generoso Leite, relatou-nos que seu pai, Luiz Paulino 
Leite, na década de 40, residia em Iraí, onde era Capataz do DAER. A cada mês, 
ele vinha a cavalo de Iraí à Vila de Fortaleza, para entregar o Boletim Estatístico 
do Movimento da estrada. Este trajeto era feito em um dia de viagem. Saía de 
madrugada de Iraí e ao meio dia chegava ao Barril onde descansava e fazia 
uma refeição. À tarde saía em direção à vila Fortaleza onde chegava à noitinha. 
Passava a noite na vila e, no dia seguinte, fazia o trajeto inverso. 

Estado em que ficavam as estradas após dias de chuva

de n t i s ta s /  pr O t é t i c O s /  pr á t i c O s li c e n c i a d O s

Hoje existem muitos cirurgiões dentistas, mas nem sempre foi assim. 
Imaginem o que nossos pais e avós faziam quando surgia uma dor de dente. 
Os dentistas, que na época eram Práticos licenciados e não possuíam a 
titulação adequada, viajavam de tempos em tempos, de vila em vila, dando 
uma assistência, que na maioria das vezes se resumia em extração de dentes, 
pois a saúde bucal preventiva inexistia. Alguns se estabeleceram na vila Seberi. 
O tratamento consistia em restaurações e extrações dos dentes, e a confecção 
de dentaduras (chapas). Alguns dentistas práticos licenciados que aqui 
exerceram seu ofício: Demístocles Ochoa (vinha de Santa Bárbara), Sigfrid 
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Hausen, Maximino Simoni (vinha do Barril), Olinto Diemen, Ernani Schmidt, 
Valter Geller, Donato Auler.

Os primeiros Cirurgiões-Dentista que aqui se estabeleceram foram o 
Dr. Carlos Alberto Ribas Bevilacqua (final dos anos 60), e Dr. Luciano Evaldo 
Simon (1970).

el e t r i c i s ta s /  cO n s e r t O e cO m é r c i O d e

apa r e l h O s el é t r i c O s e e l e t r ô n i c O s

Eno Zanchi (vinha de Palmeira das Missões) - Benedito Hamerski - 
(consertava máquinas e aparelhos elétricos) - Bragante Dal Pasquale (vinha do 
Barril) - Carlos Koprovski - Marcírio Gonçalves.

Oficina Rádio Técnica de Benedito Hamerski

es c r i v ã O di s t r i ta l /  ca r t ó r i O di s t r i ta l

Os primeiros registros públicos eram feitos na cidade de Palmeira das 
Missões. 

A partir de 1918 foi constituído o Cartório e os respectivos escrivães: 
Horácio José Ribeiro, Procópio Antônio de Queiroz, Marozo, Sérgio da Silva 
Sintz, Dils, Sadi Missel (de 1929 a 1969). 1º Ajudante do Cartório: Jesus Mendes 
Castanho, Lauro Mendes Castanho (a partir de 20/01/1956), Ademir dos Santos 
(a partir de 1971), Neiva Candaten dos Santos, João Miguel dos Santos e Juliano 
Filipiaki.
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 es ta ç ã O rO d O v i á r i a  

A primeira agente da Estação Rodoviária foi Beatriz Biancon (Beti). Em 
1951 assume como agente da Estação rodoviária Péricles Missel. Para a época, 
pode-se afirmar que o movimento da Estação Rodoviária era bem intenso. Em 
documento integrante do Processo Pró-Emancipação, consta que em 1957 foram 
emitidas 6.474 passagens de ônibus e despachados 636 volumes. Os ônibus que 
passavam por aqui, trazendo e levando passageiros pertenciam a 6 empresas, a 
saber:

Ônibus que fazia a linha Santa Maria - Iraí 1960

- Empresa Sertaneja - fazia o trajeto Tenente Portela a Sarandi, de 2ª feira 
a sábado.

- Empresa Serrana – fazia o trajeto de Santa Cruz do Sul (RS), 5ª feira a 
Palmitos (SC), donde retornava na 3ª feira. 

- Empresa Panambi – fazia o trajeto de Iraí a Cruz Alta – de 2ª feira a 
sábado.

- Empresa Tupy – fazia o trajeto de Iraí a Santa Bárbara do Sul – de 2ª 
feira a sábado. Esta empresa emitia passagem de conexão com trem da VFRGS, 
noturno e diurno.
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- Empresa Hélios – fazia dois trajetos: Passo Fundo a Iraí – de 2ª a 6ª feira 
e São Miguel do Oeste (SC) na 3ª, 5ª e sábado a Carazinho (RS) 2ª, 4ª e 6ª feira.

- Empresa Itapiranga – fazia o trajeto de Santa Cruz do Sul (6ª feira) a 
Itapiranga (SC) donde retornava na 2ª feira.

ex at O r i a es ta d ua l

A Exatoria estadual no município foi criada pelo Decreto nº 10.577/59 de 
09/07/1959.

O primeiro Exator foi Jorge Karan Simões.
Antes da criação da Exatoria Estadual, ocupava o cargo de Exator 

Municipal, Manoel Laforcade de Souza. 

Manoel Laforcade de Souza, que foi o 1º Tesoureiro da Prefeitura Municipal, Esposa Maria 
do Carmo Alves de Souza. Filhos: José Alves de Souza e Angélico Alves de Souza.

Também ocupou por muitos anos o cargo de exator, o Sr. Wellighton 
Maria de Souza.
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fa b r i q u e ta s /  en t r e p O s t O /  pe q u e n a s i n d ú s t r i a s fa m i l i a r e s

Embora fossem poucas, as pequenas indústrias existiram, utilizando 
geralmente a mão de obra familiar.

A primeira indústria instalada na vila foi uma olaria do Sr. Jacob Bortolotto, 
em 1920.

- Fábrica de Tamancos – Tamancaria de Bórtolo Calábria. 
- Fábrica de Gasosa (1924), José Sdradek, fabricava Soda Limonada e 

Laranjinha(uma espécie de refrigerante com sabor de laranja). Era chamada de 
Gasosaria.

Mais tarde, esta fábrica passou para Zanoni Hemielevski, que junto tinha 
depósito de Bebidas.

Fábrica de Gasosa e depósito de Bebidas de Zanoni Hemielewski

- Fábrica de Carroças, carroções, charretes: Júlio Kiminski (conhecido 
como Polaco) - Edgar Wolf - Pereira & Meireles Ltda - José Frizon (Osvaldo 
Cruz), Silvino Chiogna (Osvaldo Cruz).

- Fábrica de Calçados: Ledroneto Dias de Borba – Claudino Hermes.
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- Entreposto de Compra de Suínos para o Frigorífico Switt, de um tal 
de Battistella, localizado próximo à atual Granja de Nilo Belenzier. Os animais 
iam de caminhão até Santa Bárbara e de lá de trem até Rio Grande. No ano de 
1941 foram vendidos 3000 suínos vivos para outro frigorífico S.B (Frigorífico 
Nacional).

- Ervateiras, Soque de erva mate: João Galvão Bueno - Irani Cezar da Silva 
(hoje Erval Seco) e Ervateira Floresta de Vitório Hamerski.

- Fábrica de Colchões: Marcírio Padoan e seus filhos Avelino e Antonio 
Padoan.

- Fábrica de Aguardente, Alambique: Getúlio Pértile, Osvaldo Sabino da 
Silva, Boaventura (L. Pereira). 

- Fábrica de vassouras: Jerônimo Vitório Girardello.
De acordo com os arquivos da Agência Municipal de Estatística do IBGE, 

na época da emancipação havia pequenas indústrias, na área a ser emancipada, 
que abrangiam além de Seberi, também os distritos de Erval Seco e Rodeio 
Bonito, a saber:

-  se r r a r i a s d e ma d e i r a :
Jerônimo Vitório Girardello – Alexandre Bonadiman & Cia Ltda – Alcides 
Wilsen - Braga & Pereira (L. Mico) - Carlos Trehnepohl – Schmidt & Agostini 
(L. Pôncio) – Egídio Maglia – Analísio Bossoni (tinha serraria em Frederico 
Westphalen e Seberi) - Ernani & João Schmidt – Frederico Darold – Osvino 
Schneider – Pedro Gemelli - Ricieri Pértile & Filhos – Pantaleão Lemos de 
Camargo - Raitter & Mello Ltda.

-  fá b r i c a d e mau s O l é u s e l a p i da r i a d e p e d r a s pa r a t ú m u l O s:
Albino Ancelmo Sauer.

-fá b r i c a s d e ag ua r d e n t e (al a m b i q u e s):
Armando Argenta - João Markoski Sobrinho - Ermelindo Pinto Martins - 
Boaventura Pereira – Osvaldo Sabino da Silva - Martin Nabaro Silva (interior) 
– Eurico Pokulat – Cezar de Menan (L. Engenho Queimado) - Antônio Padoan.
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-Ol a r i a s:
Antônio Baldin – Olaria Santo Antônio – José Karpinski – Oscar Rönning – 
Oraci Polidorio Pereira - Zanchet & Cia Ltda. 

-  mO i n h O s:
Balestrin & Polesso - Francisco Sidloski - Osvaldo Schneider - Zanchet & Cia 
Ltda.

-  ata f O n a s:
Silvino de Mello (Lagoa Grande – V. Fabris) - Antônio José de Borba (Interior).

-fe r r a r i a e ma r c e n a r i a :
Edgard Wolf - José Adrião Dalla Nora.

-  fá b r i c a d e pa r q u e t:
Balduíno F. Maglia (tinha fábrica em Seberi e Frederico Westphalen na mesma 
época).

-fá b r i c a d e ca l ç a d O s:
Hermes & Felício - Miguel Koprovski - Rosalino Cadore - Brasil Rodrigues dos 
Santos. 

-  fá b r i c a d e mó v e i s e ca r p i n ta r i a:
João Zminko - Zanchet & Cia Ltda - Marcenaria Reunida Ltda.

-  pa da r i a s: 
Lucas & Queiroz - Arno Arnildo Weidle.

-  fá b r i c a d e ga s O s a: 
Zanoni Hemielevski.

-  se l a r i a e a r t i g O s d e c O u r O:
Avelino Padoan - Analisio Bossoni - Armando Argenta.
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fa r m á c i a s/  fa r m a c ê u t i c O s /  bO t i c á r i O s

Antigamente não havia farmácias para comprar os remédios. Os remédios 
eram chás caseiros, remédios naturais, ervas, mel, unguentos, escalda-pés, 
remédios de homeopatia, Bálsamo Alemão, um tal de xarope Paliano e uma tal 
de Maravilha curativa, que curava tudo, segundo a crendice do povo. Também 
havia os curandeiros e as benzedeiras. 

Drogaria e Farmácia São Luiz de Luiz Miotto & Cia Ltda (1957) No mesmo prédio, ao lado, 
funcionava o Hotel do Comércio.

De acordo com as pesquisas feitas, encontramos as primeiras farmácias e 
seus proprietários:

Vitório Canini (veio de Palmeira das Missões, e tinha Farmácia na Vila 
Fortaleza e na Vila Barril);

Nelo Dela Lata ou De La Lastra (1925 -1936). Localizada onde hoje é a 
Loja Anna Modas. Também tinha Farmácia na Vila Barril;

Antão Rangel (onde hoje é o prédio Ceolin);
Natalio Leite.
Em anexo ao Hospital N. Sra das Graças havia uma Farmácia de 

atendimento ao público em geral.
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Farmácia de Benaldo Gomes Pedroso (que vendeu para seu irmão Afonso) 
e foi para o Barril (Frederico Westphalen).

Farmácia Cruz Vermelha de Afonso Gomes Pedroso.
Drogaria e Farmácia São Luiz, de Luiz Miotto e Cia Ltda, fundada em 

24/11/ 1957.

fe r r e i r O s /  fe r r a r i a s

Os ferreiros exerciam uma atividade profissional que é uma mistura de 
mecânico, artesão, metalúrgico, uma espécie de faz tudo com ferro. Criavam 
objetos de ferro ou aço, forjando o metal utilizando ferramentas como o fole, a 
bigorna e o martelo.

Em suas barulhentas ferrarias eles fabricavam manualmente, ferraduras, 
machados, foices, martelos, picaretas, enxadas, escavadeiras, ancinhos, enxadões, 
facas, facões, punhais, dobradiças, ferrolhos, correntes para tração animal, grelhas 
de arados, rodas de arados e até carroça, charrete ou carreta. 

Ferraria do Sr. Edgar Wolf

Alguns profissionais que fazem parte da nossa história: Alexandre (não 
identificado o sobrenome), Júlio Kiminski, Leonardo Marchalek, Peri Ardenghi, 
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Arthur Wolf, Edgar Wolf, José Adrião Dalla Nora, Fernando Gagsteter, Pereira 
& Meireles Ltda, José Frizon (Osvaldo Cruz), Silvino Chiogna (Osvaldo Cruz).

fu n i l e i r O s/  fu n i l a r i a

A palavra deriva de fabricante de funil, daí a denominação funileiro. Mas, 
o funileiro é o profissional que trabalha com folha de flandres (lata), que a corta, 
molda e dá o formato desejado, seja para a fabricação de baldes, bacias, latas, 
formas de bolo e pão, feitura de calhas e condutores de água, canos de fogão 
e tachos. Os funileiros eram pessoas muito requisitadas, pois também eram 
uma espécie de faz-tudo com lata, numa época em que não havia o plástico. 
Produziam também conchas para pegar produtos a granel, copos de lata, 
peneiras para coar leite, raladores de queijo. Até os chuveiros e banheiras da 
época eram confeccionados pelo funileiro. 

Funilaria de Osvaldo Schaffazick

Alguns profissionais da área: Sr. Edmundo (desconhece-se o sobrenome) 
que era um exímio tocador de violino e de outros instrumentos musicais, Osvaldo 
Schaffazick (proprietário de Funilaria), Beno Schaffazick, Beno Schneider, Flori 
Câmara da Silva, Alcides Willmsen, Basílio Nunes.
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Beno Schaffazick e Flori Câmara da Silva

ga r i m p e i r O s /  cO m e r c i a n t e s d e p e d r a s s e m i p r e c i O s a s /   
Ja z i da s d e fe r r O e cO b r e

 Garimpeiro é a denominação dada a estes homens arrojados que lutam 
na extração de pedras preciosas em furnas embaixo da terra. Antes de Seberi 
tornar-se município, alguns distritos como Cristal do Sul eram área de garimpo 
e de lá eram extraídas muitas pedras semipreciosas como ametistas, topázio, 
ágata e água marinha. Em 1932, chegaram à Vila Fortaleza, oriundos de Santa 
Cruz do Sul, onde já atuavam no ramo do garimpo, Frederic Carl Heringer e 
seus filhos Gustavo Heringer Sobrinho e Günther Heringer. Garimpavam as 
pedras na região onde hoje é o município de Cristal do Sul. Após a extração, 
lapidavam as pedras e exportavam para a Alemanha. Na época da 2ª Guerra 
Mundial, parou a exportação e eles iniciaram a venda das pedras semipreciosas 
para a Casa Masson de Porto Alegre.

 Guilherme Argenta em seu depoimento, refere-se a um homem, Leopoldo 
Lük, que trabalhava com pedras semipreciosas. Fernando Sudbacker, que residia 
em Carazinho também era um exportador de pedras que tinha matrícula e 
licença do Ministério de Minas e Energia. Eis o que nos relata Wilson Aleixo 
Ferigollo no seu livro: Rostos e Rastros no Barril: “No dia 29 de dezembro de 
1941, mais uma remessa pela VFRGS, de uma caixa contendo pedras preciosas, 
minerais de ferro, manganês e cobre, respectivamente recolhidos em Fortaleza, 
Prado e Rio Guarita e as amostras de Cálcio são da margem esquerda do rio da 
Várzea.”
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O jornal Diário da Manhã publicou em 28/11/1941: “Há muito se 
propalava, “Vox populi”, que no Rincão Fortaleza havia jazidas de ferro, outros 
de cobre, mas todos eram concordes quanto à existência de minério. Vieram 
os técnicos e constataram os dois metais, sendo o ferro encontrado em maior 
quantidade, porque este último, em alguns lugares, aflora à superfície do solo, 
como nas imediações de Passo Grande, divisa de Fortaleza com o 1º distrito. 
Ainda o ano passado, esteve nesse local o Dr. Gabriel Moacir, técnico em 
Mineralogia da Secretaria da Agricultura, que captou diversas amostras para 
serem devidamente examinadas nos laboratórios oficiais. Ao que se soube, por 
pessoas bem informadas, essas amostras revelaram uma percentagem de 60% de 
ferro puro. Ainda não foram feitos os estudos de profundidade e extensão, mas, 
como os mesmos vestígios que afloram em Passo Grande e em Rincão de São 
João ressurgem noutros lugares mais distantes dos já visitados pelos técnicos, 
é de supor que a jazida ofereça possibilidades de uma exploração intensiva, 
aparelhada de instalações apropriadas à grande indústria siderúrgica. 

Sr. Gustavo Heringer examinando pedras preciosas com um comprador da Alemanha.

A indústria extrativa de pedras preciosas, como ametistas, topázios, ágatas 
e outros cristais de segunda grandeza, não constitui mais novidade naquelas 
paragens, cujos habitantes estão acostumados, de quando em vez, a mirar 
exemplares variados entre os mais atrativos e brilhantes. O senhor Gustavo 
Heringer Sobrinho é o mais antigo e maior comprador de cristais, os quais 
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exporta diretamente para os países da Europa e seu irmão Carl Heringer dedica-
se à lapidação de pedras, tendo para isso montado uma oficina perfeitamente 
aparelhada e na altura da delicada arte dos lapidadores de Rotterdan. Fortaleza 
é uma jóia que rebrilha na verde paisagem de seus sertões28” (desconhece-se a 
autoria do artigo, mas acredita-se que o autor seja Sadi Missel).

Em 1945, atuavam alguns garimpeiros devidamente licenciados, entre os 
quais alguns entrevistados citaram: Gustavo Heringer, Güinther Heringer e Carl 
Heringer . Além de garimpeiros, também eram exímios lapidadores. 

hO s p e da r i a s/  pe n s õ e s /  hO t é i s

Hotel Fortaleza de Osvaldo Schaffazick

Como as estradas e os meios de transporte eram precários, as pessoas 
que se deslocavam de um lugar para outro precisavam encontrar um lugar 
para pernoitar e se alimentar. Surgiram as hospedarias, as pensões, os hotéis. 
Nos relatos dos entrevistados aparecem nomes de alguns proprietários de tais 
estabelecimentos:

Hotel de Jesus Mendes Castanho (1918) na Boca da Picada, Hotel de 
Gustavo Gurjão de Campos (onde era a Oficina Roani, na Avenida), Hotel de 

28 Trecho de um artigo publicado no jornal Diário da Manhã, de Passo Fundo, em edição 
de 28/11/1941.
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Antônio Marino Zanatto (na Boca da Picada, no campo e mais tarde na Vila 
Fortaleza), Hotel de João Bonadiman, Hotel de Pedro Gemelli, Hotel do João 
Goethens (até 1939, quando vendeu o hotel para Osvaldo Schaffazick), Hotel de 
Bórtolo Calábria (defronte a atual Praça da Paz) que foi vendido para Severino 
Capuani, Hotel do Severino Capuani (na Boca da Picada, já existia em 1939), 
Hotel Fortaleza de Osvaldo Schaffazick, fundado em 24/05/1939, Hotel do 
Simon (mais tarde vendido para Lourenço Biancon, localizado onde hoje, é a 
Farmácia S. Luiz), Hotel do Comércio de Lourenço Biancon (hoje Farmácia São 
Luiz – Dermapele). Já existia em 1939, Hotel do Comércio de Romão Cañellas 
Sobrinho, Hotel Central de Armando e Maria Gemelli Bottan, Hotel dos 
Motoristas - de Bruno Gaertner (atual Posto Buzzatto da Boca da Picada).

le i t e i r O s

Hoje compramos o leite no mercado. Antigamente, a maioria das famílias 
tinha a sua vaca que dava o leite para o consumo próprio. Mas havia também o 
leiteiro que deixava o leite de porta em porta, para as famílias que o desejassem. 
Deixava-se o litro vazio, que era substituído pelo cheio. A transação era realizada 
na confiança e o pagamento era feito ao final do mês. Assim, pela manhã, sempre 
havia a possibilidade de se ter o leite fresquinho esperando na porta, para um 
bom café da manhã. Eram muitos os agricultores que traziam o leite para vender 
na cidade.

me c â n i c O s /  Of i c i n a s me c â n i c a s

O mecânico é encarregado de cuidar do conserto e manutenção de 
veículos, motocicletas, motores e outros equipamentos, desmontando, 
reparando, substituindo, ajustando e lubrificando as peças. No início, quando 
não havia peças para substituir, os mecânicos consertavam as peças danificadas, 
e até fabricavam as peças se necessário. Usavam o torno, a prensa, a solda e as 
ferramentas. 

O primeiro mecânico a estabelecer-se na vila de Fortaleza foi Ewaldo 
Elsenbach, que veio de Panambi em 1947 e trabalhou no ofício até 1992. Ainda 
hoje existe a sua oficina na Av. Flores da Cunha, 860, hoje desativada, mantendo 
um acervo de mais de 5.000 peças de carros antigos em sua seção de peças.
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Oficina do Sr. Ewaldo Elsenbach. Na foto, o caminhão Internacional de Nilo Fabris. 

Outra oficina mecânica pioneira foi a dos Irmãos Gemelli Ltda, de Paulo 
Danúsio Gemelli e Luiz Gemelli.

Oficina de Irmãos Gemelli.

Nestas oficinas iniciaram como aprendizes na profissão muitos mecânicos 
da cidade e região.
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Outras oficinas e mecânicos: Arno Elsenbach, João Iraci Guterra, 
Boaventura Garcia dos Reis, Benjamin Grassi, Juvenal Possenti, Ricardo Mayer, 
Rômulo Castanho, José Godois, Francisco Roani, Eduino Dakan, João Maria do 
Amaral Cezar, Werner Pflüger, Romildo Werner, Oswaldo Waldow, Nadir da 
Luz, Antônio Vargas, Sebastião dos Santos, Bruno Wommer, Adelino Neuwald, 
Érico Köefender, Mirno Krebin, Aureliano Vieira da Rosa, Homero Vieira da 
Rosa, Homero Garcia dos Reis, Paulo Gonchoroski, Lotário Stein, Dalmires 
Rodrigues, Luiz Alcindo Roani.

Loja de Peças e acessórios para carros: - Antônio Carlos Gemelli - Ewaldo 
Elsenbach.

mé d i c O s/  hO s p i ta i s

Hospital N. Sra das Graças, fundado em 23/03/1953, onde hoje está a Rádio Seberi

No início não haviam médicos ou farmácias e os moradores quando 
adoeciam tinham que recorrer a curandeiros ou benzedeiras.

Os primeiros atendimentos médicos eram feitos por médicos que 
esporadicamente se deslocavam para cá. Somente em 1931 é que surge o 
primeiro hospital, que segundo os antigos comentam se localizava onde hoje é a 
rua Bento Gonçalves, próximo à atual Câmara de Vereadores.

O Hospital Nossa Senhora das Graças, contava com 21 quartos e 38 
leitos e no ano de 1957 atendeu 1328 doentes que ficaram hospitalizados, 
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foram realizados 20 partos e 601 cirurgias. Neste ano houve 3022 atendimentos 
ambulatoriais e 17 óbitos.

Assim temos a relação dos primeiros médicos:
Dr. Alfredo Westphalen (que vinha de Palmeira das Missões).
Dr. Lucien Dufour (1920) - muitos entrevistados se referiram a ele 

como Dr. Luciano Furr. Pelo nome, pode ser de origem francesa. Residia nas 
proximidades do atual Ginásio de Esportes Municipal.

Dr. Carraro (vinha de Iraí).
Dr. José da Silva Corrêa de Josilco (1931-1936) fundou o primeiro Hospital. 

Também foi Diretor do Grupo Escolar, hoje Escola Alfredo Westphalen.
Dr. Júlio Falcon (Vinha do Barril, hoje Frederico Westphalen).
Dr. Horácio Rodrigues da Silva (a atual Escola Estadual Pedro Gemellli 

chamava-se Escola Dr. Horácio, em homenagem a este médico).
Dr. Enio Flores de Andrade (mais tarde foi residir e clinicar em Frederico 

Westphalen).
Dr. Itagiba Nogueira de Sá (era um médico paulista).
Dr. Hélio Rosa Filho (1950 - 1955), em sociedade com João Tamanini, 

fundou o Hospital N. Sra das Graças, em 29/03/1953, no prédio onde hoje está 
a Rádio Seberi. 

Dr. Cyrio Carlos Campani (1956-1959) - foi o presidente da Comissão 
Emancipadora do Município), o proprietário do Hospital N. Sra das Graças era 
Luiz Miotto.

Dr. Frederico João Cerutti, chega em 1957. Funda a casa de Saúde N. Sra. 
da Paz em 1959. 

Dr. Gilberto Pacheco e Dra Vera Pacheco (chegam em1961).
Dr. Carlos Alberto Viana (Dr. Caio chega em 1964).
Dr. Edmundo Eliseo Reátegui Navarro chega em 15/05/1967 e assume a 

Direção do Hospital N. Sra das Graças (onde hoje é a Rádio Sociedade Seberi).
Dra. Maria Risoleta de Brito Barbosa Kerber (chega em 1974).
Dr. Carlos Alberto Zeilmann (chega em 1981).
Dr. Reinaldo Augusto Pestana Marques Gomes Filho.
Dr. Itacir Victor Zignani.
Dra. Odilara Caovilla.
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Assim, temos a relação dos primeiros médicos, até a primeira gestão do 
Hospital Pio XII.

  
                 Dr. José da Silva Correa de Josilco        Dr Hélio da Rosa e Família 1955

me i O s d e cO m u n i c a ç ã O/ in f O r m a ç ã O

Os meios de comunicação eram escassos e precários e aconteciam por 
meio de cartas, telegramas, do Rádio, telefone e jornais.

Agência de Correios e Telégrafos: Pela Portaria nº 4 de 14/12/1943, da 
Diretoria Regional de Correios e Telégrafos de Santa Maria foi criada a Agência 
Postal Telegráfica local, que foi inaugurada em 10/09/1944. A primeira agente 
titular foi Alda Biancon Andrade. Depois, Sara Biancon Zanatto e na sequência, 
o agente credenciado foi Dante Carlos Biancon. No ano de 1957, o movimento 
da Agência de Correios em remessas/recebimentos, foi de 25.000 cartas e 1068 
telegramas de acordo com documento que consta no Processo de Emancipação.

Centro Telefônico: a primeira linha telefônica entre Palmeira das Missões, 
a Vila de Boca da Picada (Seberi) e Irai, existiu em 1918, mas durou pouco 
tempo, pois os fios foram roubados para servir de arame para cercas. O primeiro 
centrista, como era chamado quem atendia o Centro Telefônico, foi Gentil 
Vargas. Para efetuar os reparos e consertos da linha telefônica vinha um técnico 
de Palmeira das Missões, Sr. Jofre Vargas.
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Naquela época, na Vila havia telefone no Escritório da Comissão de 
Terras, na casa Comercial do Sr. Antônio Marino Zanatto, no Cartório Distrital 
e na Sub Prefeitura.

Em primeiro plano, casa onde funcionou o 1º Correio e a 1ª Estação Rodoviária

Conforme documento que consta no Processo de Emancipação, em 
1957, o distrito de Seberi era servido por ligação telefônica com as seguintes 
localidades: Bom Jesus (povoado do distrito de Erval Seco), com o distrito de 
Erval Seco, com a Vila Coronel Finzito, com a Usina Hidrelétrica da Guarita e 
com a cidade de Palmeira das Missões.

Quando Seberi tornou-se cidade, foi instalada a comunicação via telefone 
na cidade e com ligações interurbanas. Atuaram como telefonistas em nosso 
Centro telefônico muitas pessoas, sendo as primeiras D. Maria do Carmo Alves 
de Souza (D. Mariazinha), Maria Girardello Bronzatti, Zélia Girardello, Beatriz 
Padoan Schmidt, Rosa Maria dos Santos (Mariazinha), Cecília Kotcheski, Eloí 
Pedroso, Nilva Ratz da Rosa.

Outra fonte de informação era o Rádio. Através dele ficava-se sabendo 
o que estava acontecendo no Estado e no País, mas nem sempre com a rapidez 
que se desejava. O mesmo acontecia com os Jornais que chegavam até aqui, 
geralmente com alguns dias de atraso. Hoje com a rapidez com que temos acesso 
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às informações, que são quase que instantâneas, fica difícil mensurar como isto 
acontecia na época. 

Primeiro Jornal: Tribuna Vale da Produção, inaugurado em 07/07/1968. 
Diretor: Jorge Rocha. Colaboradora: Jandemira Queiroz.

Segundo Jornal: O Integração, inaugurado em 15/10/1972 . Diretor José 
de Almeida.

mO i n h O s /  ata f O n a s /  mO n J O l O

Os moinhos coloniais surgiram desde o início da colonização pela 
necessidade de produzir a farinha e o farelo, primeiro do milho e depois do 
trigo.

Os moinhos eram localizados nas margens de rios, pois eram acionados 
pela força motriz da roda d’água. A água era captada de um rio ou riacho e 
levada por meio de uma canaleta de madeira e jogada na roda d’água. Com 
o impacto, a roda girava, produzindo energia que movia polias e correias. As 
polias e correias moviam a azenha de pedra, depositada numa caixa de madeira, 
que com o impacto esmagavam os grãos, transformando em farelo e farinha, 
que eram depositados em caixas separadas. Eram usados os materiais existentes 
no local como a pedra para as paredes, mós, a madeira para a roda d’água e 
barrotes de suporte à cobertura . 

Geralmente havia duas mós (pedras para moer ), uma para o milho e a 
restante para trigo, centeio e outros cereais. 

As atafonas eram locais onde transformavam a mandioca em farinha 
de mandioca e polvilho. O trabalho era feito manualmente pelo proprietário e 
sua família. A mandioca era retirada da terra e colocada em cestos de taquara 
em uma carroça até a atafona. Lá era feita uma limpeza e em seguida as raízes 
eram colocadas no descascador, um cilindro giratório feito de ripas de madeira 
pregadas a intervalos regulares e uma tampa longitudinal à colocação e retirada 
das raízes. Na parte superior, uma calha furada espalhava água continuamente, 
sobre toda a extensão do descascador. Após a limpeza, a mandioca era despejada 
num gamelão de madeira. Aí eram retiradas manualmente as partes de casca 
que não haviam sido removidas. Dali, as raízes eram colocadas no serrador, 
constituído de uma roda coberta por lâmina metálica crivada de orifícios de 
rebordos arrebitados, onde colocados uma, duas ou três raízes de cada vez, 
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eram transformados em massa. Para retirar o polvilho, a massa era colocada 
em um recipiente com uma tela no fundo, sobre um coletor e adicionada água 
para o escoamento do polvilho. Retirado o polvilho, a massa era colocada no 
tipiti (tipo de recipiente) e levada à prensa com fusos girados manualmente e 
periodicamente, durante 12 horas, para tirar toda a umidade. Relativamente 
seco, o bolo era retirado do tipiti, desfeito e peneirado, quando então a massa era 
levada para secar num tacho de cobre sobre fogo moderado. Com a hélice, pá 
do forno formado por duas pontas e um rodete embutido, mexia a farinha até o 
ponto certo, ditado pela experiência do operador. Aí, a farinha era acondicionada 
e estava pronta para o consumo e comercialização. 

Atafona do Sr. João Batista Vargas de Souza Primo, na Linha Lajeado Mico.

Primeiros proprietários de atafona foram: Angélico Alves Souza, Antônio 
José de Borba, Silvino de Mello.

Primeiros proprietários de moinhos:
Belcino Queiroz (na Barra Funda) - Moinho Irmãos Queiróz (1921) - 

Moinho dos Ciotti - Wenceslau Orlizek (hoje Linha Queiroz) - Moinho Kovalski 
–Moinho Colonial de Guinther Heringer e Moinho Colonial de João Tamanini. 

Mais tarde, em 10/06/1947, surgiu o primeiro moinho movido à energia 
elétrica: Moinho da Firma Gemelli & Zanchet Ltda. 
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Em 04/09/1950, o moinho passa para a Zanchet & Cia Ltda.
Outros moinhos pioneiros: Balestrin& Polesso, Francisco Sidloski, 

Osvaldo Schneider, Konrath & Geib Ltda - Antônio Araújo (Ponte Fortaleza)e o 
moinho Ferreira (Ponte Fortaleza) 

Na atual Linha Noro havia um monjolo onde faziam quirera e farinha de 
milho. Muitos pioneiros tinham em suas propriedades monjolos para produção 
de farinha, canjica e quirera para consumo próprio.

Ol a r i a s /  fá b r i c a d e t i J O l O s e t e l h a s

As primeiras casas eram de madeira e cobertas de tabuinhas. À medida 
que a vila ia crescendo, surgiu a necessidade de fabricar tijolos e telhas para 
as casas de alvenaria que seriam construídas. Surgiram as olarias. As primeiras 
de que fala a história de nossa terra foram: Olaria de Jacob Bortolotto (1920); 
Olaria de Julio Smaltz (1932), Olaria de Antônio Baldin & Stefanello (Osvaldo 
Cruz), Olaria do Sr. Sminko. Os primeiros tijolos da olaria de Júlio Smaltz foram 
feitos à mão e secados em formas de madeira.

Olaria de Fidêncio Fabris na atual Linha Fabris em 1951. Na foto, Fidêncio, Nilo, Mathias e 
Adolfo Fabris, Lilio Medeiros (gerente), Armando Menetria e funcionários não identificados.

Na época da emancipação haviam as seguintes olarias: Antônio Baldin 
– Olaria Santo Antônio – Olaria de José Karpinski – Olaria de Oraci Polidorio 
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Pereira – Olaria do Oscar Rönning - Olaria Zanchet & Cia Ltda - Olaria 
Bonadiman & Wilsen - Olaria de Fidêncio Fabris.

Ou r i v e s /  re l O J O e i r O s

O ourives exerce a arte de criar joias ou ornamentos a partir de metais 
(ouro, prata) e pedras preciosas. Hoje já existem muitas fábricas de joias, mas 
antigamente era tudo feito de forma artesanal. Paralelamente também faziam 
consertos em joias e relógios. Daí o termo que designava o estabelecimento: 
Relojoaria e Ourivesaria. Vendiam todo tipo de relógios, de pulso, de bolso, de 
parede. Aos poucos os artigos oferecidos foram diversificando, com colares, 
braceletes, pulseiras, correntes, medalhas, óculos de sol (raibans), talheres 
de prata, pratarias, bombas de chimarrão. Na oficina de consertos das joias e 
relógios, também faziam o polimento de peças de ouro, prata e bronze.

Tivemos algumas pessoas que foram pioneiros nesta profissão: Otávio 
Dalla Valle, Fioravante Barrea, Otacílio Dalla Valle (Tito), Sebastião José 
de Abreu, Ricieri Dalla Valle, Arnildo Markus. Otávio Dalla Valle pioneiro 
estabeleceu-se em Seberi em 1947 com uma pequena oficina de relojoaria diante 
da praça da Matriz.

A Relojoaria e Ourivesaria de Otávio Dalla Valle localizava-se defronte à Praça.
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pa d e i r O s/  pa da r i a s

No início, os pães eram feitos pelas donas de casa. Mais tarde surgiram os 
primeiros padeiros, pessoas encarregadas de fazer pão, cucas, bolos, bolachas. Aí 
surgiram as padarias. As primeiras padarias foram: Padaria da D. Maria Padoan 
Kerber (onde hoje é o Mercado Negrello),Padaria da D. Amalia Spinler, Padaria 
de Arno Arnildo Weidle, Padaria Lucas& Queiroz, Padaria São Luiz de Adolfo 
Hemielevski(de 1958 a 1979) e Padaria Gemelli. Mais recentemente, temos as 
padarias Aparecida, do Zé e Padaria São Roque.

Inicialmente, o pão era entregue nas casas em cestas.
Uma curiosidade que vale a pena ser lembrada é que a Padaria São Luiz, 

de Adolfo Hemielevski, fazia a entrega dos pães nas casas, bem cedinho com 
uma charrete (gaiota) puxada por um cavalo. E assim a população acordava ao 
som dos cascos do cavalo e do barulho da gaiota do padeiro.

Alguns aprendizes de padeiro da padaria Hemielewski: Raul, Ataídes, 
Pedro de Almeida (que atualmente tem uma padaria em Porto Alegre), Davi 
Câmara e Sebastião Câmara.

pa r t e i r a s

Eram chamadas de mães de umbigo, curiosas ou simplesmente parteiras. 
Mulheres que detinham o conhecimento e a técnica da arte de ajudar as 
mulheres a dar à luz. Assim, quando ainda não havia médicos e hospitais, 
quando uma mulher entrava em trabalho de parto, alguém ia buscar a parteira. 
Não importava se era dia ou noite, debaixo de sol ou de chuva, de frio ou calor, 
em locais de difícil acesso, à pé, à cavalo, de carroça ou de carona num carro, a 
parteira munida de sua maleta com os materiais necessários, se deslocava até a 
casa da parturiente e lá permanecia até que mãe e filho estivessem bem. 

Caso a parteira detectasse algum problema ou achasse que o parto não 
poderia acontecer em casa, a parturiente era encaminhada para o hospital de 
Palmeira das Missões.

Eram elas: D. Olinda (1945) era negra e morava na região do campo, D. Sofia 
Pich (vinha do Barril, hoje Frederico Westphalen), D. Marasca, Noêmia Almeida, 
D. Inês Simon, D. Celina Souza, D. Maria Cândida Saldanha e suas irmãs Angelica 
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e Alzira Saldanha, Leonora Heringer, Cida Pires, Josefa Markoski (Yuja), Erna 
Heringer, Ermínia Frison Bordin (Beneta), Carmem Kirsch... e outras

pe d r e i r O s /  ca s a s d e alv e n a r i a

Os primeiros pedreiros foram Julio Smaltz, Hermann Elsenbach, Ignácio 
Cieczovicz, Constante Liczbinski, João Haudt, Valério Prestes Castro, Manoel 
Antonio Meervald. 

Uma das primeiras casas de alvenaria, residência da família Gustavo Heringer, construída 
em 1935 e ainda existente.

A maioria das casas eram de madeira, e as primeiras casas de alvenaria 
que foram construídas são as seguintes:

- Casa Comercial da Firma Gonçalves& Sobrinho (1932) estava localizada 
onde hoje é a Padaria Gemelli.

- Casa do Sr. Gustavo Heringer.(1935) A casa ainda existe e conserva o 
estilo da época. É a residência da Família Myron Sthal e Irene Heringer Sthal, 
próxima da Praça da Matriz.
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O construtor dessas duas primeiras casas de alvenaria foi o próprio Julio 
Smaltz (dono da olaria que forneceu os tijolos).

- Casa do Sr. Antônio Correa (onde hoje é a Loja Tissiani).

pr O f e s s O r e s /  es c O l a s

No início não havia escolas e nem professores titulados. Quem sabia um 
pouco ensinava os outros. Algumas famílias que podiam contratavam algum 
professor para temporariamente ensinar seus filhos e ler, escrever e fazer as contas. 

Segundo relatos de pessoas entrevistadas, as primeiras pessoas que 
exerceram o ofício de ensinar foram:

Podalírio de Araujo Fontoura,Vidal Correa Gomes, em 1922, D. Ester 
(esposa de Antonio Neto), Professor José Barufi, D. Maurícia Martins de Borba 
(veio com os pais e irmãos, de Taquari). Fundou uma escola na sua própria casa, 
onde lecionava. José Sloenzynski (1924).

Daniel Koprovski foi professor municipal. Eponina Franco Galvão (de 
1936 em diante lecionou no campo na Linha Galvão). Na Barra Funda, os pais 
contrataram uma professora chamada Emília que veio de Irai para ensinar os 
seus filhos.

Em 1933 foi fundada a primeira escola pública, o Grupo Escolar Fortaleza, 
mais tarde Grupo Major Alfredo Westphalen, e hoje Escola Alfredo Westphalen. 
Algumas das primeiras professoras da escola: Maria Castilhos da Silva Mayer, 
Maria Porto, Beatriz Pilar, Maria de Lourdes Ferreira, Ivone Martini, Irene 
Scherer Biancon, D. Musa, Eva Nicolaiewski, José Brasil Viana, Vanda, Hilda 
Morais Bevilacqua, Iracema Silveira da Cruz, Zilá Beck Gemelli, Maria Rosa 
(esposa do Dr Hélio Rosa), Lourdes Silveira da Cruz Fortes, Glacy Silveira da 
Cruz, Damaris Canini. Em 1958, no período da emancipação havia 10 professores 
e 257 alunos do 1º ao 5º ano. O corpo docente era - Zilá Beck Gemelli, Diretora 
e os professores Vital Fortunato, Vanda Czarnobay, Nelci Agostini, Angelina 
Battanolli, Lurdes da Cruz Fortes, Geni Argenta, Therezinha Tamanini Pokulat 
(D. Alzira), Nilve Miotto e Irene Heringer.

Em 1958, na época da Emancipação, os professores que atuavam nas 
comunidades do interior eram: Célia Cocco Bulegon, Maria Jurema S. Bueno, 
George Gonchoroski, Helena Stum, Maria R. Meirelles, Odila Fortes Cardoso, 
Tereza Wossoski, Celestina Pôncio, Iselina M. da Silva, Zeferina Mendes 
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Camargo, Nelci Agostini, Elódia L. Marchaleck, Alexandre J. Woiciechovski, 
Terezinha Girardello, Inês Padoan, Isaura L. Locatelli, Ana Zminko, Anália C. 
Borges, Aurora Agostini, Dirce Fortes Stefanello, Teresinha Medeiros, João L. 
Woiciechovski, Alzerinda S. Martins, Jurema Silveira Follmann, Glacy Silveira 
da Cruz, Quinto José Barbieri, Beatriz Padoan Schmidt, Geni Alves Maciel, 
Leonilda M. Silva, Maria G. Girardello, Evany M. Almeida, Fredolina M. 
Oliveira, Marlene Agostini, Élia Agostini, Gertrudes P. Noronha.

Corpo docente e discente do Grupo Escolar – Vila Fortaleza, 07/09/1942.

Professoras do Grupo Escolar no dia da emancipação do Município.
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Em 27/08/1950 é fundada a Escola Particular Nossa Senhora do Calvário, 
pelas irmãs da Congregação Nossa Senhora do Calvário, que começou a funcionar 
em março de 1951 e deu origem ao atual Instituto Estadual de Educação Madre 
Tereza. 

Em 1958, na época pré–emancipação, já havia sido iniciada a construção 
da escola de alvenaria. No prédio antigo funcionavam 5 classes do 1 ao 5 ano 
e jardim de Infância, totalizando 245 alunos. No internato das Irmãs havia 12 
meninas. A Diretora era Irmã Maria Auxiliadora e o corpo docente era composto 
de irmãs religiosas da Congregação Nossa Senhora do Calvário, entre elas, Irmã 
Maria Santa Cecília, Irmã Inês do Calvário.

Em 1959, quando o municio se emancipou, começam a funcionar as 
escolas municipais, em diversas comunidades.

Em 1962, é criada as Escola Dr. Horácio da Silva em homenagem ao 
médico Dr. Horácio Rodrigues da Silva. Eram professores Luiz Castanho e 
Beatriz Muller de Moraes.

Em 1968, passa a funcionar como Grupo Escolar Dr. Horácio. Mais tarde 
passa a denominar-se Escola Estadual Pedro Gemelli, em homenagem a um dos 
pioneiros.

Professores municipais de Seberi - 1963
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re t r at i s ta s /  fO t ó g r a f O s

Retratista é um termo antigo usado para identificar a pessoa que tira 
retratos com a pessoa fazendo uma pose. Hoje, o termo retratista está em desuso, 
mas era assim que o povo de antigamente se referia ao fotógrafo.

Antes da chegada dos fotógrafos na vila Fortaleza, na região atuavam alguns 
fotógrafos: Em Palmeira das Missões, Romano Motta, que havia sido Capitão 
do Exército na Itália, realizava “photographia Artística”; no Barril (Frederico 
Westphalen), os registros fotográficos eram feitos por Vitório Locatelli e Ângelo 
Buzatto.

Na história de Seberi, a maioria das fotos foram tiradas pelos fotógrafos 
mais antigos que foram, Ervino Voll, Elídio Rossetto e Ariovaldo Stefanello.

Antes da chegada do fotógrafo Ervino Voll, o Sr. Sadi Missel que era o 
dono do cartório onde se realizavam os casamentos civis, tirava as fotos dos 
noivos e padrinhos. Tinha em anexo ao cartório, uma sala onde revelava as 
fotografias. As fotos das ruas centrais de Seberi e do entorno da praça, de vários 
ângulos, tiradas do alto da torre da antiga igreja em 1950 são de sua autoria. Seu 
filho, Péricles Missel ainda guarda a máquina fotográfica. 

Residência e Estúdio fotográfico de Ervino Voll. Na vitrine eram expostas as fotos, e era 
um hábito da população passar no local para olhar.

De forma amadora, o Sr. Guilherme Argenta atuou como fotógrafo, 
registrando muitos eventos. Também de forma amadora, o Sr. José Alves de 
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Souza, tirava fotos das pessoas do interior, quando acompanhava o Padre Paulo 
Czwick, de cavalo nas visitas às Capelas.

Os primeiros fotógrafos mantinham um estúdio fotográfico com cortinas, 
móveis, objetos decorativos e até alguns trajes e acessórios para uso dos clientes.

Fotografaram de tudo: alegria e tristezas, fotos para documentos, 
casamentos, batizados, festas, comícios políticos, reuniões importantes, desfiles 
cívicos, fatos do cotidiano, acidentes de trânsito, cenas de crimes, enfim, tudo 
o que acontecia na vida pública e privada. Eram chamados para registrar os 
acontecimentos, em fotos a qualquer hora do dia ou da noite. 

se l a r i a s /  cu r t u m e s /  sa pata r i a s / 
ta m a n c a r i a s /  cO m é r c i O d e ca l ç a d O s

Tudo iniciava com o aproveitamento do couro dos animais que eram 
abatidos pelos açougueiros. Aí entrava o trabalho de curtir o couro. Depois 
do couro pronto, eram confeccionados diversos objetos a partir desta matéria 
prima. O seleiro era o artesão que fabricava as selas, selim, os arreios, os laços, 
pelegos, relhos, enfim todos os apetrechos para encilhar um cavalo e para a lida 
no campo.

Marcírio Padoan, e seus filhos Avelino e Antonio (1924), bem como 
Guilherme Argenta e seu irmão Armando, trabalharam no ofício de Curtume, 
selaria e sapataria. Os Padoan também confeccionavam colchões.

Segundo relato de um familiar, Estanislau Hamerski, pai de Vitório 
Hamerski, tinha uma selaria, que funcionava na Boca da Picada.

O sapateiro confeccionava e consertava os calçados. Naqueles tempos 
remotos, não havia lojas para comprar os calçados e o sapateiro os confeccionava 
sob medida, para toda a família. Em 1914, o Sr. Severiano Pereira da Silva, 
fabricava e consertava calçados. Também havia um senhor chamado Ledroneto 
Dias de Borba, que fabricava calçados. O Sr. Adolfo Hemielewski, antes de ser 
padeiro, trabalhava neste ofício.

Outro sapateiro era Miguel Koprovski. Claudino Hermes fabricava 
calçados e tinha uma loja de calçados. Postringer e filhos também eram 
sapateiros. O atual sapateiro Oscar Schneider aprendeu seu ofício com o Sr. 
Claudino Hermes.
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Os tamancos eram muito usados. O solado grosso era feito de madeira e 
a parte que cobria a planta do pé era feita de couro. A primeira tamancaria ou 
fábrica de tamancos era de Bórtolo Calábria.

Por volta de 1957, também atuavam no ramo de comércio de calçados, 
Hermes & Felício, Analisio Bossoni, Brasil Rodrigues dos Santos e Rosalino 
Cadore. 

Por muitas décadas e ainda atuando no ramo de confecção e conserto de 
calçados, o Sr. Oscar Schneider, que mantém viva a tradição.

Selaria dos Irmãos Guilherme e Armando Argenta.

se r r a r i a s /  ma d e i r e i r O s

Os colonizadores necessitavam aumentar suas áreas de plantio e por isso 
derrubavam as árvores. Como aqui era região de mato, havia muita madeira. 
As principais madeiras eram: pinheiro, grapia, canela, cedro, louro, cabriúva, 
ipê, anjico, guajuvira, canjerana, caroba, açoita-cavalo, guatambu, etc. Para que 
a madeira pudesse ser aproveitada, precisava ser serrada, o que inicialmente era 
feita à mão com muita dificuldade.

Inicialmente as serrarias eram instaladas nas proximidades de rios, pois 
eram movidas pela força da água. Mais tarde, eram movidas a vapor por uma 
máquina semelhante a uma locomotiva. Essa máquina produzia vapor a partir de 
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uma caldeira aquecida à lenha. O vapor movimentava as polias, que, através das 
correias, acionava os demais equipamentos do chamado Engenho. Depois, com a 
chegada da Energia elétrica, as serrarias passaram a utilizar esta fonte de energia. 
Nas serrarias as madeiras eram transformadas em tábuas, caibros, barrotes.

Toras de madeira sendo retiradas com juntas de bois.

Henrique Relli carregando toras de madeira para a Serraria de Carlos Trennepohl.



   144   

Surgiram as primeiras serrarias e seus proprietários:
Ricieri Pértile, na década de 20, tinha uma serraria que foi consumida 

pelo fogo, no local que ficou conhecido como Linha Engenho Queimado.
Belcino Queiroz - Ricieri Pértile & Irmãos João, Belcino e Procópio Queiroz 

(1918) - próximo a atual Mecânica Guterra, e que em 1924 passou a ser movida 
à vapor - Pedro Gemelli (1926) na Boca da Picada (hoje, Granja Bellenzier) - 
Serraria Raitter (Granja dos Abacates - Vila Fabris) - 1945 - Serraria Gemelli 
& Zanchet - 1946 - José Vieira Lopes - no Lajeado Mico (1947) - Zanchet & 
Cia Ltda - Osvino Schneider - Antonio Capoani - Carlos Trenepholl - Jerônimo 
Vitório Giradello - Alexandre Bonadiman & Cia Ltda - Alcides Wilsen - Braga 
& Pereira (L. Mico) - Schmidt & Agostini (L. Pôncio) - Egídio Maglia - Ernani & 
João Schmidt - Frederico Darold - Pantaleão Lemos de Camargo, Erni e Orlando 
Schwingel (1950).

Segundo depoimento de Antonio Gemelli em 1984, seu pai Pedro Gemelli 
serrava as madeiras em 1927 que eram levadas em forma de balsas através dos 
Rios da Várzea e Uruguai até a Argentina. Também às margens do Rio da Várzea, 
atual Rodeio Bonito, em 1930, Ortêncio de Paula Costa derrubava o mato e com 
as madeiras montava balsas que em épocas de cheia eram conduzidas através 
dos rios Várzea e Uruguai até Santo Tomé (Argentina). A viagem de balsa, entre 
ida e volta, levava cerca de 60 dias.

Madeireira e serraria do Sr. Osvino Schneider.
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Madeireira e Serraria Zanchet & Cia Ltda.

su b p r e f e i t O s /  su b de l e g a d O s /  Ju i z d e pa z /  Ju i z di s t r i ta l

Desde quando Seberi se tornou Distrito de Palmeira das Missões, algumas 
pessoas desempenharam cargos de autoridade e tinham representatividade do 
Poder Estadual e do Prefeito ou Intendente de Palmeira das Missões. Estes 
servidores públicos tinham a atribuição de administrar o distrito e zelar pela 
manutenção da ordem pública e cobrar os impostos. Muitas vezes acumulavam 
os cargos de sub-prefeito e sub-delegado.

Antônio Pereira Neto
Vicentino Pereira Soares (1921) Sub prefeito /Sub Delegado 
Primeiro Juiz Distrital – Antonio Felício Bueno(1919)
Jesus Mendes Castanho (1920) 1º suplente de Juiz Distrital de Casamento
Raphael Bueno da Silva(1920) 2º suplente de Juiz Distrital de Casamento
Capitão Laudelino de Carvalho (1924) Sub Prefeito / Sub Delegado
Hortêncio José Pinheiro (1925), 1º suplente de juiz distrital de casamentos
Adolfo do Amaral
Gustavo Gurjão de Campos(1929) Juiz Distrital de Casamentos



   146   

Rodolpho Azzulin (1931 em diante) – Juiz de Paz e Juiz Distrital de 
Casamentos

José Pedro Rodrigues (Capitão Juca Lau ) Sub prefeito (1934)
João Monge ou Ermonge – Sub delegado e sub prefeito (1934)
Capitão Bilau Sub Prefeito /Sub Delegado
Velcindo Queiroz Sub Prefeito / Sub Delegado
Antônio Fiad -Sub prefeito /Sub Delegado(1939) conhecido como seu 

Filhinho.
Antônio Brasil Viana – Sub prefeito / Sub delegado(1945)
Ariosto Fortes – Sub Prefeito / Sub delegado
Nico Felício – Juiz Distrital 
Benjamin Fiad - Sub Prefeito
Pedro Pery Ardenghi –Sub Prefeito (na época do movimento de 

emancipação)
Severino Capuani (1953) 1º suplente de Juiz Distrital de Casamentos
Dr. Armando Casa (1967) – Pretor de Juiz de Paz
Dr. Breno Francisco Ferigolo (1969) 1º suplente de Pretor
Dr. Cirio Miotto (1971) 2º suplente de Pretor
Elvino Roque Czarnobay (1975) 1o suplente de Juiz de Paz
Edo Egon Ritter (1976) Juiz de Paz
Ernane Sabino Nunes(1991)1º suplente de Juiz de Paz.
Valter Luiz Duarte (a partir de 1995 e atualmente) Juiz de Paz.
Adriana Guterra Manfrin e José Cláudio Hemielewski (atuais suplentes 

de Juiz de Paz).

us i n a d e en e r g i a el é t r i c a

A vila de Seberi, foi pioneira na geração de energia elétrica da região. 
Em 21 de fevereiro de 1948 foi inaugurada a primeira usina de Energia Elétrica 
que fornecia luz à vila. A Usina localizava-se no Rio Fortaleza (na época 
denominado Rio Ogaratin). Um dos técnicos que acompanhou a construção 
e o funcionamento desta usina foi o Sr. Lourenço Albino Nardin. Esta Usina 
foi muito importante, pois a partir daí houve um crescimento populacional e 
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comercial. Os proprietários desta usina eram a Firma Gemelli & Zanchet Ltda. 
Mais tarde, a usina passou para a Firma Zanchet & Cia Ltda, para a Família 
Bertinatto e mais recentemente para a Creluz. 

3 cu r i O s i da d e s

a b e l e z a da m u l h e r se b e r i e n s e

Muitas mulheres seberienses representaram nosso município em 
concursos e eventos:

Assim destacamos:

Rainha da Primavera: Eva Queiroz

Revendo fotografias antigas da década de 50, encontramos algumas jovens 
que receberam o título de Rainha e Princesa. Com certeza, houve muitas outras 
que não estão aqui nomeadas por desconhecermos quem foram. A seguir, o 
nome das que encontramos. 

rainhas da Primavera – Eva Queiroz – Dionilsa Piccininni – Sonia Wolf
Princesas da Primavera – Gisela Dessbessell - Carmelinda Dalla Valle
rainha do esporte Clube Cruzeiro – Felonila Giradello
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ra i n h a s e p r i n c e s a s

Foi um concurso que iniciou em 1968, com a finalidade de escolha da 
Rainha e Princesas do Município de Seberi. Acontecia no tradicional Baile do 
Município, no mês de junho e as candidatas eram avaliadas por uma Comissão 
Julgadora, em diversos quesitos, entre os quais cultura e desfile. No decorrer do 
ano, as soberanas representavam o Município em diversos eventos. A partir de 
1977, passou a ser denominado Miss Seberi e princesas. Ao que tudo indica, a 
última edição do concurso aconteceu em 1984. Por não haver nenhum registro 
escrito nos valemos da consulta a fotografias, jornais da época, rede social, 
contato com as Soberanas e pessoas da comunidade. Apesar de todo o esforço, 
não conseguimos nominar todas. 

1968 – Hedy Elsenbach – Rosa Maria Zanchet – Odete Margarida 
Hemielewski.

1969 – As candidatas ao título foram: Terezinha Moraes, Edia Deni Lucas, 
Odete Margarida Hemielewski,Neuza Terezinha Corrêa, Evanir Bottan, Odete 
Lazzare, Rosa Marlene Pereira, Helga Elsenbach,  Sirley Fortes,  Nelda Schneider, 
Eunice Terezinha Hemielewski  e Maria Hamerski. Não encontrado o resultado.

1970 – Nadja El Havat e princesas
1971- Evania Luiza Wieczorek – Cleonice Dalla Valle
1972 - Elaine Piccininni – Maria de Fátima Milani – Silvia Gaertner
1973 - Nídia Ratctz da Rosa – Sonia Gaertner – Cleoni Follmann
1974 - Silvia Gaertner e princesas
1975 - Cleonice Aver - Margarete Fraga de Abreu - Marta  Regina Pokulat
1976 - Marilisa Milani – Elenita Fripp – Neusa Hemielewski
1977 - Ivani Lazzare – Maria de Fátima de Souza e princesa
1978 - Rosângela Maria  Sabino da Silva e princesas
1979 - Neuza Araújo e princesas
1980 - não foi realizado o concurso
1981- Cleusa Tissiani – Jovilde Rossetto – Nilvana Koppe
1982 - Neuza Salete Sauer e princesas
1983 - Inez Maria da Rosa - Elza Queiroz de Castro – Marisa Rossetto
1984 - Márcia da Rosa – Cleci da Silva Berkai - Denise Pegoraro. 
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cO n c u r s O ga r O ta ve r ã O

O Concurso Garota Verão do Rio Grande do Sul foi um prestigiado 
concurso de beleza feminina realizado durante as temporadas do verão gaúcho, 
ao longo de quase 30 anos, onde todas as candidatas passavam por várias 
seletivas até chegarem à etapa final, na cidade de Capão da Canoa. O evento era 
promovido pelo grupo RBS TV, filiada à rede Globo. 

Em 1990, Rejane Bonadiman foi a primeira que representou Seberi no 
concurso Garota Verão. A escolha foi no Clube recreativo Fortalezense. Em 
Capão da Canoa, ela teve torcida organizada. Os Bafistas (da S.E.R. Bafo), 
lotaram um ônibus e foram torcer por ela na beira da praia. 

Em 1996, Cíntia Gemelli Bonadimann representou Seberi na final do 
Garota Verão em Capão da Canoa. 

Em 1997, Sandra de Quadros foi a Garota Verão de Seberi.
Em anos posteriores, outras mulheres foram as Garotas Verão de Seberi, 

entre as quais foram lembradas: Vanuza Kanof de Oliveira, Daiane Coradini e 
Mariza Levulis. 

Núbia Heringer representou a Sociedade Aquática Seberiense em 
concurso realizado na cidade de Vicente Dutra.

Como não encontramos registros escritos, as informações foram colhidas 
junto à comunidade e à Primeira Garota Verão que representou Seberi, Rejane 
Bonadiman.

Nossas escusas às Garotas Verão que porventura não tenham sido 
nomeadas.

ra i n h a s e pr i n c e s a s da ex p O s e b 
A EXPOSEB é uma feira-exposição que acontece no município desde 

1996,com a finalidade de mostrar o potencial econômico do mesmo, nos diversos 
setores da economia. No ano da realização da Feira, são escolhidas as Soberanas 
que farão parte de diversos eventos, como divulgação, convites, contatos com as 
empresas expositoras e a presença em todos os momentos da Feira. Ao longo da 
história foram escolhidas as seguintes soberanas.

1996 – Rainha: Leila de Almeida; 1ª Princesa: Elizandra Cadoná; 2ª 
Princesa: Evelize Camargo.
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1997/1998 - Rainha: Mixilini Chemin Pires; 1ª Princesa: Vanessa Pereira; 
2ª Princesa: Ângela Grassi.

1999/2002 – Rainha: Simone Bottene; 1ª Princesa: Ivanilse Oliveira de 
Souza; 2ª Princesa: Tuani Chemin Pires.

2003/2004 – Rainha: Jaqueline Cocco; 1ª Princesa: Vânia Hanusch; 2ª 
Princesa: Vanusa Schneider.

2005 /2006 – Rainha: Josiane Schneider Gomes; 1ª Princesa: Alana 
Cristina Dorneles Wandscher; 2ª Princesa: Márcia Karpinski.

2007/ 2008 – Rainha: Juliana Meireles; 1ª Princesa : Camila De Carli; 2ª 
Princesa: Laís Amaral. 

2009/2010 – Rainha: Eduarda Wagner; 1ª Princesa: Layana Aparecida 
Gemelli; 2ª Princesa: Tani Gobbi dos Reis.

2011/ 2012 – Rainha: Bruna Moura; 1ª Princesa: Carla Cocco; 2ª Princesa: 
Rosemar Queiroz.

2013/2014 - Rainha: Luana Babinski; 1ª Princesa: Daniela Fortes; 2ª 
Princesa: Bruna Stefanello.

2015/2017- Rainha: Paula Zampiere Bonadiman; 1ª Princesa: Renata 
Nascimento Hengel; 2ª Princesa: Taís Aparecida de Souza. 

Estas informações nos foram prestadas pela ACISEB.

ae r O c l u b e d e se b e r i

Seberi já teve um Aeroclube que foi fundado em 01/09/1960, tendo 800 
metros de pista. 

Não se sabe quem eram os membros e nem por quanto tempo funcionou. 
O que se sabe é que havia o Campo de pouso de aviões, onde hoje é o 

Frigorífico JBS. Era conhecido por todos como o campo da aviação. Os aviões 
que pousavam eram chamados de Teco-Teco. Conta o povo que desciam e 
aterrisavam aviões pequenos, taxi aéreo da empresa Ouro e Prata. Noutra ocasião 
aterrisou um avião da FAB trazendo soro para o filho do Palmírio que havia sido 
mordido por um cachorro louco (Raiva) e estava hospitalizado. Quando um 
avião descia no campo de aviação, era uma festa e a população se dirigia ao local. 
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ba i l e s /  la z e r/ fe s ta s/  ca r r e i r a da s

Uma das diversões da população eram os bailes. No ínício não havia salões 
de baile e para realizar um baile, era só um morador dispor de uma sala para tal 
fim. Se a casa era pequena, faziam ramadas no pátio, uma espécie de cobertura 
de folhas de coqueiro. Se tivesse um gaiteiro ou violeiro e alguns pares, estava 
feito o baile, uma forma de diversão muito apreciada. Os instrumentos musicais 
eram geralmente gaita(acordeón), bandoneón e viola ou violão. As músicas 
eram muito lindas, evocavam sentimentos. As letras das canções eram muito 
significativas e levavam as pessoas a cantar juntas. Os bailes eram realizados à 
tarde ou começavam cedo da noite, pois no dia seguinte era dia de trabalho e de 
levantar cedo. No meio da noite havia uma pausa para o jantar e depois seguia 
o baile até à meia- noite. Eram bailes bem familiares, e os pais levavam os filhos. 
Havia até um quarto onde as crianças dormiam sob a supervisão de um adulto. 

Quando eram inauguradas casas, escolas e pavilhões, era um bom motivo 
para um baile. Só podia ir ao baile quem era convidado. As moças iam de vestido 
de chita e os rapazes de fatiota (terno).

Os Padoan, Marcírio e seus filhos Avelino e Antonio animavam muitos 
bailes tocando bandoneón. O Sr. Olavo Vila Nova Bastos (Seu Lalau), também 
tocava bandoneón. Bem mais tarde, outro que tocava muito bem a gaita de 
botão era o Sr: Gertulino Alves de Borba. Também tocavam acordeon (gaita) e 
animavam bailes o Sr. Otávio Dalla Valle (relojoeiro) e seu filho Otacílio (Tito).

Por volta de 1925, Astrogildo Sabino da Silva e a família Martins resolveram 
fundar um Salão da sociedade para a realização de bailes e eventos. 

Por volta de 1940 havia um salão de Baile localizado defronte ao atual 
Clube recreativo Fortalezense, que pertencia a Dorval Costa. 

Os amigos Benjamin Fiad, Péricles Missel e um tal de Jovino, como 
gostavam de cantar e tocar, formaram um conjunto e iam animar alguns bailes 
no interior.

Também havia o Salão do Seu Quinta (Guinther Heringer), onde eram 
realizados bailes e encontros sociais e políticos da comunidade. Este salão 
sediou os encontros da Comissão Emancipadora com a comunidade, almoços, 
jantares, formaturas, conforme comprovam inúmeros registros fotográficos da 
época.
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O Clube recreativo Fortalezense foi fundado em 19/02/1939 no Salão do 
Sr. Guerino Picinini e por muitos anos funcionou no salão do seu Quinta.

Casais nos bailes de antigamente – década de 50.(Na foto aparecem, Axel Evaldo e Ilga 
Tornquist, Arlindo e Frida Lasch, Armando Bottan, NI, NI, Clóvis Canellas, Luiz Gemelli, 

Luiz e Irene Miotto e mais ao alto, Dr. Cyrio e Anita Campani e Ione Nardin)

Antigamente, as famílias se visitavam, e à tardinha se reuniam na frente 
das casas para conversar e tomar chimarrão, enquanto as crianças brincavam 
na rua mesmo, pois o movimento era pouco. Nos finais de semana faziam 
piqueniques no Rio Fortaleza e participavam das festas e jogos nas comunidades 
do interior e na vila.

Outras formas de lazer eram as Carreiradas (corrida de cavalos na cancha 
de carreira), a Festa do Divino Espírito Santo e o Terno de Reis. Os italianos 
participavam do filó (era uma reunião de diversas famílias onde confraternizavam 
com jogos, cantoria e muita comida)

Na época em que o Dr. Cyrio Carlos Campani residiu aqui, movimentou 
muito a sociedade local. Foram muitas as suas iniciativas, sempre com a 
colaboração das famílias: Organizava Bailes (da Chita, da Pelúcia, de Caipira, da 
Primavera) no salão do Sr. Guilherme Argenta. Coordenava os Desfiles Cívicos 
de 7 de Setembro, incentivava os Jogos de Futebol, com os times Seberiense 
Esporte Clube e Esporte Clube Cruzeiro, as torcidas organizadas com uniforme, 
e os concursos de escolha de Rainhas e Princesas.
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As festas religiosas em homenagem aos padroeiros e padroeiras eram bem 
organizadas em cada comunidade, e geralmente aconteciam no dia do santo 
ou santa, mesmo que fosse em dia de semana. Os moradores das comunidades 
vizinhas compareciam e a visita era retribuída por ocasião das festas de cada 
padroeiro. Havia sempre uma missa festiva. Havia música, às vezes até uma 
banda. Geralmente havia a procissão com o santo padroeiro carregado no andor 
pelos fiéis. Algumas crianças vestidas de anjinhos, jogavam pétalas de flores e 
papel picado. Ornamentavam o local com bandeirinhas e folhas de coqueiro. 
As mesas e bancos eram espalhadas embaixo das árvores e das ramadas. Havia 
o tradicional churrasco, pão, cuca, tortas e bebidas (vinho, cerveja e gasosa). 
Vários eram os jogos de diversão: roda da fortuna, tiro ao alvo, pescaria, bocha, 
jogo da mora, dos cavalinhos. E é claro, não poderia faltar a rifa e o leilão da 
torta. O dia da festa era esperado com muita ansiedade, pois era a época em 
que se ganhava roupa e calçado novo. Muitos namoros iniciavam nas festas 
das comunidades, onde os rapazes e moças se encontravam. Em algumas festas 
havia à tarde uma reunião dançante. 

Famílias confraternizando numa festa de interior (na foto aparecem Marcelo e Regina 
Zanchet, Romano e Ermelinda Zanchet, Lourenço e Maria Nardin, Frederico e Maria 

Picinin e outras pessoas não identificadas)
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ce m i t é r i O s

Como Seberi iniciou na Boca da Picada e esta se localizava próxima de 
onde hoje é a entrada para a Linha Piava, lá existe um cemitério onde foram 
sepultadas as pessoas mais antigas. Quando a vila foi tomando forma onde hoje 
se localiza a cidade, não havia local para o cemitério. Ocorreu a morte da esposa 
de um comerciante Hugo Otonello. Levaram para sepultá-la na vila Mussolini, 
hoje Osvaldo Cruz, e como não fossem sócios do cemitério, tiveram que se 
associar para que ocorresse o sepultamento. 

Isto gerou uma grande preocupação do povo local: Onde iriam sepultar 
seus mortos? 

A família de João Queiróz doou a área atual do cemitério Municipal São 
João Batista, para que todos os que aqui morassem tivessem um local adequado 
para servir de última morada. Foi reservado um espaço para a Família Queiroz. 
Assim, logo na entrada do cemitério, os túmulos que ficam à esquerda da cruz 
mestra, são da família Queiroz. A primeira pessoa sepultada em nosso cemitério 
foi Alexandrino Antonio de Queiroz.

de s g a r r a d O s da gr a n d e se b e r i

 Tudo iniciou após a mudança de Simão Luiz Kovalski para Brasília, em 
setembro de 1995, com a distância e o hábito de voltar todos os finais de ano 
para visitar os familiares e encontrar os amigos, normalmente na casa dos seus 
país, na Grande Seberi, o que mais tarde se tornaria uma tradição. Essa tradição 
não era diferente para outros Seberienses que haviam saído da Cidade em busca 
de prosperidade ou outras situações.

 Em um encontro em Brasília, surgiu a ideia de reunir os “Desgarrados 
da Grande Seberi”. A conversa se iniciou com João Costa, o João do Julinho do 
táxi e mais tarde se consolidou em uma segunda conversa com Cleber Cadore, 
o Kakareko, que morava em Porto Alegre e costumeiramente se encontrava com 
Simão em suas diversas viagens a trabalho para o Sul do País.

Os Amigos são de diferentes gerações, mas mantêm um laço extremamente 
forte com suas raízes e com o chão gaúcho, em especial a Fortaleza, a Grande 
Seberi. Definiram os Desgarrados da grande seberi como sendo uma “junção” 
de Amigos que deixaram a grande Seberi por motivos pessoais ou profissionais, 
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mas que desejam fortemente manter-se conectados com Amigos, conhecidos e 
pessoas nascidas ou residentes em Seberi.

Também descreveram algumas condições esperadas dos participantes:
- ter como lema de vida “Ser Feliz”;
- participar de no mínimo um encontro dos Desgarrados da Grande 

Seberi por ano;
- divulgar o(s) encontro(s) dos Desgarrados da Grande Seberi;
- gostar de um bom churrasco e de chimarrão;
- gostar de festa e de estar/conviver com pessoas legais, sinceras e parceiras;
- ter orgulho da Grande Seberi.

Desde 2004 foram realizados vários encontros, em diferentes localidades 
(Brasília, Porto Alegre, Jataí, Seberi), sendo que alguns foram registrados:

O Primeiro encontro dos Desgarrados da Grande Seberi ocorreu em 
Brasília em 16 de outubro de 2004 e contou a presença de alguns Amigos 
(Simão, João Costa, Lúcio Kerber – filho do Professor Aladi Kerber, Edivan 
Borba, Elizete Hemielewski e Dino Trentin).

O segundo encontro ocorreu em Porto Alegre, na residência do Cleber 
Cadore e da Ana Rúbia, o qual não temos registros fotográficos, entre os 
participantes estavam Marcello Bueno, Marcel Figueiredo, Cleber e Simão.
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O terceiro encontro ocorreu em Seberi com a presença de diversos 
Amigos, entre eles e a família Kovalski, João Costa e Fabio Ramos:

O quarto encontro ocorreu em 2006 em Seberi e contou com a família 
Kovalski e muitos Amigos (Fábio Ramos, Cleber Cadore, Claudio Hermes, 
Peterson Felício Bueno, Marcello Galvão Bueno)

O quinto encontro, um dos maiores, também ocorreu em Seberi em 27 de 
dezembro de 2018 e contou com a família Kovalski e vários Amigos (Padilha, 
Vaner, Carla, Gerson Schmidt (Cafi), Marcos Heringer, João Costa, Claudio 
Hermes, Nilson Sauer, Carlos Flech, Estela Hermes, Ronaldo Markoski, Kiko 
Gemelli, Marcelo Galvão Bueno e a família do Prefeito da época, Marcelino 
Galvão Bueno). O sexto encontro iniciou em Jataí-GO em 2009 e terminou em 
Seberi-RS em 2010.

Os Desgarrados da Grande Seberi continuam por todos os lugares do 
Brasil e do mundo, promovendo encontros de diferentes tamanhos, alguns com 
registros fotográficos e outros não.

Fonte: Simão Kovalski

de s ta c a m e n t O s mi l i ta r e s /  es q ua d r õ e s /
li g a cO l O n i a l d e d e f e s a

Foram muitos os grupos militares que atuaram em nosso meio com o 
intuito de manter a ordem e a paz. Na pesquisa que realizamos, encontramos os 
seguintes, que talvez não estejam cronologicamente elencados:

- Polícia Rural Montada -18º Batalhão – denominado Aba Larga – 
Comandante Coronel Adão Vargas. Este batalhão era de mais ou menos uns 120 
homens.

- 3º Destacamento Pé no Chão (após a Revolução de 1923) Comandantes: 
Domingos Galvão Bueno e Capitão Laudelino de Carvalho. Deste Destacamento 
fizeram parte Sargento Saul Missel Tenente Odilon Missel. Taurino Cunha de 
Campos...

- Esquadrão dos Vaqueanos (1925): Contingente de 30 Homens, soldados 
brigadianos provisórios, comandados pelo Coronel Serafim de Moura Reis Neto 
(Coronel Finzito) e Tenente José Borges da Silva. .A sede deste esquadrão ficava 
nas proximidades do atual trevo para Erval Seco e Rodeio Bonito.
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- Esquadrão do 18º Corpo Auxiliar da Brigada Militar comandado 
pelo Capitão Aristides Gabriel Haeffner - de 19/05/1925 até fins de 1927: este 
Esquadrão tinha a missão especial de pacificar a região. Alguns militares que 
fizeram parte desta unidade militar: Felisberto Muniz Reis, Sadi Missel, João 
Muniz Reis, Tamarindo Santa Helena, Henrique Lagranha, José Bisello, Dorival 
Lério e Simão Polidório Pereira.

-3º Corpo Auxiliar da Brigada Militar – (1932): dele fizeram parte 
Marciano Pôncio de Oliveira (como voluntário); Juquita Buava e Sadi Missel 
(que foi destacado por 13 anos).

- Liga Colonial de Defesa: Comandada pelo Capitão de Exército Italiano 
Romano Motta, auxiliado por Luiz Domingos de Arruda, João Valentin e 
Agostinho Trezzi..

O que era a Liga Colonial de defesa? 
“Para proteger a colônia contra tão nefastas incursões, Romano Motta, 

então agente consular da Itália, há muito residente no município de Palmeira, bem 
relacionado com as autoridades públicas, vendo as graves vicissitudes da colônia, 
entrou em contato com ela e propôs a organização de uma Liga Colonial de 
Defesa, plano unanimemente aceito e logo executado. Possuindo conhecimentos 
de estrategista militar, assumiu o comando auxiliado por Luiz Arruda, João 
Valentim e Agostinho Trezzi, de Osvaldo Cruz, em cuja casa se instalou o Quartel 
General. Reuniu-se toda a espécie possível de armamentos e determinou-se 
que diariamente piquetes de colonos armados montassem guarda, devidamente 
escalados em pontos estratégicos, à beira da estrada, nas divisas com Boca da 
Picada. A alimentação corria por conta de cada um. Agindo sem provocações, 
mas com decisão, às ordens daqueles chefes e graças à fama que logo se espalhou 
da presença de uma poderosa força para defesa da colônia, a Liga conseguiu evitar 
novos saques e roubalheiras, afastando vigorosamente quaisquer grupos isolados 
que ousassem tentar a invasão. Foi um benefício de inestimável valor prestado à 
causa da colonização ao findar a revolução de 192329”.

Em 1930, daqui saíram Esquadrões que engrossaram as colunas de José 
Pedro Rodrigues e de Leonel da Rocha, cujas forças não entraram em combate, 
devido à brevidade do histórico movimento de outubro de 1930.

Mais tarde, na revolução de 1932, muitos jovens moradores da vila e 
do interior integraram os contingentes que foram a combate. Entre os nomes 

29 “Painés do Passado”Monsenhor Vitor Battistela (1969, p. 26).
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Claudia Hamerski na Galeria Mamute 
em Porto Alegre, ao fundo um desenho 
da artista. Créditos da imagem, fotógrafa 
Roberta Gewehr. 2020.

citados estão: Eduardo Martins de Souza, Carlos Martins de Souza,Guilherme 
Argenta,João Antonio de Queiroz(Janga Prado), Ulmerindo Queiroz, Dorvalino 
Queiroz, Oliveira (filho de Firmino Mateus de Oliveira, Vicente da Luz, Fidêncio 
da Luz, Procópio Queiroz de Oliveira, Militão Sabino da Silva, Saul Missel, 
Odilon Missel, Taurino Cunha Campos,Alcindo da Silva Cezar, José Bizello.

O Sargento Saul Missel, assim que chegou em solo paulista, cravou a 
bandeira do Rio Grande do Sul no chão, fato este que foi muito lembrado pelo 
nosso povo.

Com certeza foram muitos outros, mas apenas estes foram citados nas 
entrevistas.

de s ta q u e s e m ar t e s vi s ua i s

Claudia hamerski - artista visual, 
doutoranda em Artes Visuais (2018 - 
UFRGS). Sua produção atual concentrada 
nos processos de deslocamento pela 
cidade, relação entre fotografia e 
desenho, alteração de escalas, relações 
de localização  e a insubordinação 
da paisagem ao arquitetonicamente 
instituído, e imbricações no processo 
criativo em desenho. Em 2020 participa 
do Projeto Perímetros com exposição 
individual no Adelina Instituto Cultural 
em São Paulo - SP e da residência artística 
no Spacio de Arte Comtemporâneo 
em Montevidéo - Uruguai. Em 2018 
participou da Ocupação RAREFEITA. 
Residência Artística de Primavera do 
CASERO Residência, em Itatiaia - RJ, e 
realizou a exposição individual ENTRE 
FISSURAS, na galeria de arte Mamute de Porto Alegre - RS. Em 2017 participou 
do Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê 
Camargo e em 2016 recebeu os prêmios de destaque em desenho e Incentivo 
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à produção no 10o prêmio açorianos de artes plásticas com a exposição 
TOPOFILIAS. 

Currículo completo em http://www.claudiahamerski.com.br

generoso Leite, Maria Diva bazanella Dalla Valle e nídia da rosa bueno 
são artistas do Ateliê Oficina das Artes e trabalham junto há muito tempo 
com quadros em pintura 
a óleo. São especialistas 
em registrar em forma de 
pintura alguns flagrantes 
do nosso povo, o ambiente, 
as casas, as ruas e coisas 
de nossa terra. Cultivam 
o passado com paixão e 
transformam velhas fotos 
em obras de arte. Em 
2009 foi impresso com o 
patrocínio da Prefeitura 
Municipal de Seberi um 
calendário com 15 telas pintadas a cores inspiradas em antigas fotos preto e 
branco. São exímios restauradores de imagens sacras.

Na época em que atuavam como professores do Instituto Estadual 
Madre Tereza pintaram muitos painéis, sendo que dois deles se encontram no 
auditório do mesmo.

Em junho de 2019 por ocasião do 60o aniversário do município 
realizaram um exposição de algumas de suas obras e o lançamento do livro 
“Imagens de Seberi, colorindo o passado”.

sandro bottene (1980) é artista visual licenciado e bacharel em Artes Visuais 
pela UNIJUí, especialista em Artes Visuais - Cultura e Criação pelo SENAC-RS, 
mestre em Artes Visuais pela UFSM, com ênfase em Poéticas Visuais, Linha de 
pesquisa em Arte e Visualidade. Investiga a poética da pintura e suas relações na 
contemporaneidade sobre aspectos transitórios, efêmeros e de duração, levando 
em conta a imagem simbólica do cacto. Tem experiência na área de Artes, 
subárea de Artes Visuais, com ênfase em Cultura e Criação, História da Arte e 
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Pintura. Atua nas seguintes 
poéticas: Instalação, 
Intervenção, Livro de Artista 
e Pintura. Em seus últimos 
trabalhos, esteve imerso em 
Residências Artísticas. Por 
sua paixão dedicada aos 
cactos, é proprietário do 
Cactário Cactu’san desde 
julho de 2004, localizado 
na Rua Júlio de Castilhos, 
1120, em Seberi, com mais 
de 400 espécies na coleção. 

Referências: https://www.sandrobottene.com

de s ta q u e s l i t e r á r i O s d O m u n i c í p i O

Valter josé Kerber- professor e escritor seberiense publicou vários livros.
Obras: O funeral do ovo; Meu melhor amor é teu; O menino do cogumelo; 
O último homem à procura de Eva; Fecha a porta do teu paraíso; Frutos do 
silêncio; Chapéu para uma galinha; Sonho de Natal; A raposa esperta; Picolé 
fiado; Ninguém se basta sozinho; Poemas; Mensagens de motivação; A energia 
da palavra; O pilar da vida. Foi co-autor na redação e montagem do livro: Seberi: 
109 anos de história.

elisângela bertotti- Professora de Português/Espanhol, publicou livro Infantil: 
“A receita mágica”; e Juvenil: “Coisas que meu pai conta”. Têm 3 contos premiados 
em concurso: Assombros juvenis III: “No Hospital”; Concurso de contos de 
Santo Ângelo: “Fantasma”; Assombros juvenis V: “Inocente”; Uma poesia em 
antologia: “Brincando com palavras”.

Djine Klein – Seberiense que foi Patrona da 1º Edição da FLIS, que na 
oportunidade lançou seu livro “O Jardineiro de Sobral”. Autora de obras infantis 
entre elas “O sabiá e a Girafa”. É participante dos círculos literários de Porto 
Alegre.
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nilson josé Franco júnior - Advogado. Professor de Direito Empresarial e 
Tributário. Doutorando em Direito pela UnB; Mestre em Direito Internacional, 
Econômico e Tributário pela Universidade Católica de Brasília - UCB; Pós-
graduado lato sensu em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público - IDP; Pós-graduado lato sensu em Direito 
Penal e Processo Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP; 
Cursando LL. M. Direito Empresarial pelo IBMEC; formado na Universidade 
Regional e Integrada no Estado do Rio Grande do Sul; Advogado Empresarial, 
especializado em Direito Societário, M&A e Mercado de Capitais; Consultor 
Tributário, especializado no contencioso administrativo e judicial, atuando no 
Processo Tributário Administrativo na defesa de Auto de Infração (AI) junto à 
Receita Federal do Brasil e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 
e Processo Tributário Judicial junto a Justiça Federal e Tribunais Superiores; 
Advogado Criminalista, com atuação em ações penais na defesa de agentes 
políticos e empresários, com ênfase em Direito Penal Econômico; Diretor 
Executivo do IBIET - Instituto Brasileiro de Direito Internacional Econômico e 
Tributário. Sócio Administrador da Franco Jr Advogados Associados; Colunista 
do Jornal de Brasília- DF. 

Autor das obras jurídicas: Sanções políticas em matéria tributária e Processo 
tributário administrativo.

cO l u n i s ta s d e JO r n a i s r e g i O n a i s

Altério José Troian
Luís Carlos da Silva Fortes
Luiz João Queiroz
Marcos Antônio Corbari
Rejane Bonadimann Minuzzi

fe s ta li t e r á r i a d e se b e r i – flis

A Festa Literária de Seberi foi um evento de natureza multicultural 
realizado nos anos de 2015, 2016 e 2017, celebrando a literatura, o teatro, 
a música, a poesia, as artes visuais e as mais diversas manifestações culturais 
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possíveis. A ideia do festejo surgiu de uma sugestão do advogado Marcelo 
Maglia, encontrando apoio daqueles que comporiam o primeiro núcleo gestor 
da atividade, ainda em 2014, ano que precedeu a primeira edição, contando 
com a participação de Jonilda Maglia, Rejane Bonadiman Minuzzi, Saul 
Minuzzi, Marcos Antonio Corbari, Ana Lúcia Guterra e Luciane Pokulat. A 
esse grupo somaram-se dezenas de voluntários e voluntárias que somaram 
esforços e talentos para fazer a festa da cultura acontecer conforme sonhada 
pelos propositores: um espaço democrático, que não visaria lucro nem proporia 
qualquer tipo de exploração puramente comercial, que não se basearia no 
consumo e sim na participação coletiva, que evitaria a vinculação político-
partidária e se proporia a ser um exemplo da comunidade toda, que não 
permitiria comercialização ou consumo de bebidas alcóolicas ou derivados de 
tabaco em sua área de atividades e, ainda, evitaria reproduzir os estereótipos de 
produtos midiáticos massificados que baseavam-se na mercantilização do corpo 
da mulher e na exploração precoce da sexualidade. A FLiS notabilizou-se tanto 
por reconhecer e oportunizar espaço para os autores locais e regionais, quanto 
por trazer até Seberi personalidades de renome nacional no campo da literatura 
e das artes conexas que dela embeberam-se para proporcionar manifestações 
em outros suportes.

 
A primeira edição da Flis aconteceu em 16, 17 e 18 de abril de 2015 na 

Praça da Paz. Na primeira edição os homenageados foram os autores seberienses, 
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com especial menção ao saudoso professor Valter Kerber, escritor que inspirou 
gerações de seberienses a aventurarem-se no mundo da escrita criativa. Assim 
como hoje a biblioteca pública do município leva seu nome, o espaço montado 
para acolher os novos escritores que expuseram, comercializaram e autografaram 
suas obras, recebeu o nome do nosso maior escritor. Através da seberiense 
Djine Klein – Patrona desta 1a Edição, que na oportunidade lançou seu livro “O 
Jardineiro de Sobral”-, abriu-se um convite coletivo para que todos os autores 
locais se fizessem presentes e expusessem seus escritos. Cada um recebeu uma 
Comenda de Reconhecimento Público por parte da organização do evento, com 
o reconhecimento do poder público municipal. Os autores homenageados nessa 
edição foram: José Prestes, Nelci Queiróz, Família Elsenbach, Elizangela Bertotti. 
Durante os três dias de programação foram realizadas contações de histórias, 
oficinas culturais e visitação de alunos ao espaço do evento, bem como feria do 
livro, atividades no Centro Cultural Móvel do Sesi, exposição de obras artísticas 
e mostra fotográfica. O escritor homenageado e estudado foi Erico Verissimo.

 A segunda edição da Festa Literária de Seberi - que aconteceu de 18 a 
21 de abril de 2016 - reafirmou seu caráter de promoção da literatura e oferta 
de atrações multi-culturais de forma livre e democrática a toda a comunidade. 
A segunda edição, além de contar com um dia a mais de programação, também 
mudou de endereço, passando da Praça da Paz para o Salão Paroquial e jardim 
da Igreja Matriz. O convidado especial foi o músico e escritor Thedy Corrêa, que 
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autografou seus livros e conversou com o público durante dois dias do evento. 
Já no primeiro dia as atividades começaram com a apresentação do Workshow 
Soluções Criativas, ministrado por Thedy, aberta à comunidade local e regional. 
No dia seguinte a atividade foi reeditada com o tema “A importância da leitura 
no processo criativo”, para os alunos da rede municipal e estadual que lotaram 
o salão paroquial para aprender criatividade através da reflexões análogas 
à formação de uma banda e a composição de uma canção. A escritora Nery 
Wirti também esteve presente e encantou alunos e professores com as histórias 
da boneca Bela, personagem de seu livro então recém lançado (Bela, a boneca 
de pano e de sonhos). Entre os destaques literários também estiveram os dois 
livros de Danilo André Gregory, “A turma do Rio” e a “A Enchente”. O escritor 
homenageado na 2a edição foi Mário Quintana.
 A terceira edição da FLiS também foi realizada utilizando a estrutura 
do Salão Paroquial e jardins da Igreja Matriz, oportunizando maior conforto 
e segurança para escritores, artistas, estudantes e público em geral. Durante os 
dias 10, 11 e 12 de julho a festa multicolorida da cultura dominou o espaço e 
proporcionou muitos sorrisos e reflexões. O escritor convidado e homenageado 
foi Alexandre Beck, autor do personagem Armandinho, que protagoniza 
micronarrativas em tiras diárias publicadas em jornais e redes sociais. Contando 
com mais tempo para programar as atividades lúdicas e pedagógicas, professores e 
alunos da rede municipal e estadual deram um espetáculo à parte, mostrando todo 
talento e criatividade a partir das provocações do “menino de cabelos azuis que 
interpreta o mundo à luz de suas perguntas desconcertantes”. Beck participou de 
dois momentos de conversa com o público, tendo à sua frente um salão paroquial 
lotado de olhares atentos a temas como a empatia, preservação do meio ambiente, 
ativismo social, fraternidade, enfrentamento aos preconceitos, etc. 
 A FLiS chegou à sua terceira edição renovando o formato e reforçando 
o compromisso público de festejar a arte e a imaginação. Foram realizados três 
dias de programação prévia (de 10 a 12) e um dia especial de programação 
concentrada (13) oferecendo atividades para público infantil e adulto. Contando 
com o lema permanente que já vem acompanhando o evento desde sua primeira 
edição, “Ler é colorir a vida”, a FLiS congregou escolas, segmentos sociais, 
entidades, empresas, imprensa e dezenas de voluntários, sob a organização 
da Secretaria Municipal de Educação e SESC, que se responsabilizaram pela 
promoção do evento.
 Fonte: Marcos Antonio Corbari
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me m b r O s da ac a d e m i a in t e r n a c i O n a l d e ar t e s,  le t r a s e 
ci ê n c i a s d e cr u z alta 

-  a pa l av r a d O s é c u l O 21 -  alpas 21

Congrega artes, letras e ciências através do interassociativismo com 
atividades de incentivo à leitura e escrita.

1-ana Lucia rodrigues guterra - Doutora em Letras pela Universidade de Passo 
Fundo - UPF. Por 14 anos manteve o projeto “Hora do conto” para alunos das 
escolas de Seberi. É Coordenadora do Polo de Apoio Presencial da Universidade 
Aberta do Brasil de Seberi (UAB). Publicou o livro: “Literatura, violência e 
vida social na sala de aula: Práticas e reflexões”(2015). Esse foi a primeira obra 
impressa, baseada na pesquisa da dissertação, em 10 anos de mestrado da URI/
FW. Também, a primeira dissertação concluída na linha de pesquisa “Leitura, 
linguagens e ensino” e recebeu da banca examinadora indicação para publicação 
em livro. Além disso, têm crônicas e poesias publicados em cinco coletâneas da 
ALPAS 21. 

2-Daniela Martins do Prado - Graduada em Comunicação Social em 
Jornalismo pela UFSM. Graduada em Ciências Sociais Aplicadas - Direito 
pela Universidade Regional Integrada (2016). Advogada (OAB/RS 106.331) 
Jornalista (MTB/RS 18.065) É ativista cultural e escritora. Destaque Literário 
com crônicas na Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências - A Palavra 
do Século XXI (ALPAS 21). Publicou o livro-reportagem: “Separados por uma 
paixão. Unidos por uma história”, 2014. Em 2020 publicou o livro “Coletânea de 
escritos “Palavra subterrânea”.

3-Marcos antonio Corbari - É jornalista e publicitário, colunista do Jornal 
O Alto Uruguai e da Revista Fred Magazine. Mestre em Letras / Literatura 
Comparada URI/FW, 2019. Repórter no Jornal de Fato Nacional, editor no 
Jornal Brasil de Fato/RS, participa de coletivos de comunicação do Movimento 
de Pequenos Agricultores e Rede Soberania, têm artigos/crônicas publicados 
nas coletâneas da ALPHAS e em outras revistas. Fez tiragens independentes: 
“Ensaios à loucura”, “Reflexos” e “Inventor de Solidão”, publicados entre 1996 e 
2000.
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4-rejane bonadimann Minuzzi - É professora graduada e pós graduada em 
Educação Física. Mestranda no Programa de Pós Graduação em Diversidade 
Cultural e Inclusão Social - FEEVALE. Acadêmica correspondente - cadeira 128 
- da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciência - A palavra do século 
21 - ALPAS. Tem experiência em práticas sociais na terceira idade, deficiência 
intelectual e gestão educacional. É colunista do Jornal O Alto Uruguai. Possui 
participação em diversas coletâneas da ALPAS da qual é membro. Em 2019, 
lançou o livro de sua autoria ANIGI na Feira do Livro de Porto Alegre, com 
ilustrações dos alunos da APAE de Seberi. Em 2020 ganhou o primeiro lugar 
no projeto nacional Literatura Falada II com o conto “A menina da geladeira 
vermelha”.

O ci n e m a ve r a cr u z /  ci n e m a d O se u di n a r t e

“Já faz bastante tempo, mas Seberi já teve um cinema, o Cine Vera Cruz, 
e que foi um dos locais preferidos da população. O primeiro cinema era do Sr. 
Dinarte Flores Pereira. Este mesmo Sr. Dinarte, também tinha um cinema no 
Barril (Frederico Westphalen). O Sr. Dinarte tinha um sobrinho, o Dílson, que 
pegava um alto-falante e saía pelas ruas fazendo a propaganda dos filmes. Ele 
pagava uma corrida do carro de praça do Sr. Ewaldo Elsenbach para percorrer 
todas as ruas. 
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Alguns anos depois o cinema passou a ser do Sr. Sadi Missel. Nesta época, 
aos domingos, a criançada ganhava o ingresso da sessão Matiné (da tarde) por 
cortesia da Drogaria e Farmácia São Luiz, de Luiz Miotto & Cia Ltda. 

Na época em que o Dr. Cyrio Carlos Campani atuou como médico aqui, 
de 1956 em diante, por sua iniciativa foi fundada uma Associação de Amigos do 
Cinema. Cada família que quisesse pagava uma taxa mensal, e com o dinheiro 
arrecadado eram locados filmes que vinham de Porto Alegre. Eram duas sessões 
de filme por semana, sendo que todos os membros da família associada podiam 
assistir, desde que observada a faixa etária adequada ao filme. A exibição dos 
filmes era à noite e aconteciam no salão do Sr. Quinta (Guinther Heringer). Foi 
uma época muito boa, com filmes de boa qualidade.

Mais tarde, foi proprietário do cinema, o Sr. Mariano Zelinski.
Um fato que merece destaque é que havia no prédio do Cinema um alto-

falante, que tocava música, antes do início da sessão e quando esta terminava. 
Assim a população ficava sabendo que haveria exibição de um filme naquele dia, 
pois a música começava a tocar um bom tempo antes. As músicas eram ouvidas por 
quase toda a cidade. Em frente ao cinema eram expostos cartazes com propaganda 
dos filmes e a data em que seriam exibidos. Comprava-se o ingresso na bilheteria 
e entrava-se na sala com poltronas de madeira. As moças que queriam namorar 
geralmente deixavam um lugar reservado ao seu lado para que o pretendente 
viesse pedir licença para sentar. Muitos namoros da época começaram no cinema. 
Às vezes, o filme era interrompido pois a fita se rompia. Acendiam-se as luzes. Aí, 
o encarregado de rodar o filme, precisava emendar a fita . Muitos aproveitavam 
para comprar balas e guloseimas que eram vendidas no recinto.

Outra curiosidade era com relação ao valor dos ingressos e as promoções 
que o Sr. Dinarte, dono do cinema fazia para os expectadores. No sábado, era o 
dia do troco e o ingresso era promocional. Custava 3 cruzeiros, e precisava levar 
o valor exato. No domingo, o ingresso tinha o valor de 7 cruzeiros, tanto para o 
homem como para a mulher, mas as mulheres ganhavam de bônus um ingresso 
para a sessão da 4ª feira. Chamavam de “Noite das Damas”.

Na sessão da 5ª feira, era reprisado o filme exibido na 4ª feira. Em seu 
depoimento, a entrevistada falou da variedade e qualidade dos filmes exibidos, 
numa época em que ainda não havia a televisão. As novelas eram acompanhadas 
no rádio, com um capítulo por dia. Outra curiosidade é que para poder assistir os 
filmes à noite, a pessoa precisava comprovar ter 14 anos. Antes disso, somente nas 
sessões da tarde, denominados matinés”.
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Entre as pessoas que eram responsáveis de passar os filmes, foram 
lembradas: João Iraci Guterra (1938 a 1961), José Godóis e Ademir dos Santos.

Informações colhidas em Novembro de 2018 com: Gerda Dessbessell Pflüger, Meda 
Feldmann, Ewaldo Elsenbach e Helga Elsenbach. 

“O Cine Vera Cruz ficava na Avenida Flores da Cunha, em frente à Praça. 
Era um casarão de madeira com duas portas, sendo uma à esquerda, de entrada 
para o cinema, e a outra à direita, para entrada da Bodega do seu Dinarte. Possuía 
uma grande área aberta na frente. A bodega era no mesmo salão do cinema, na 
parte da frente, ao lado da tela de projeção de 4m por 3m. As cadeiras eram de 
palha e sem pintura. 

Seu proprietário era o Sr. DINARTE PEREIRA DA SILVA, com idade 
avançada, viúvo, morava com uma irmã solteira e era pai do Dinartinho, dono 
do cinema de F.W.. 

O cinema era a principal diversão, já que não havia televisão e mesmo o 
rádio poucos o possuíam. 

Só havia um projetor e o filme era em rolos de 800 metros cada, sendo os 
Faroestes com oito e os demais com catorze rolos. Sempre que terminava um rolo, 
parava tudo e a luz era acesa, pois levava uns 5 minutos para trocar os rolos do 
projetor. Além disso, fitas velhas rebentavam com muita frequência e, até que fossem 
consertadas, levada 10 minutos, enquanto os espectadores gritavam, assobiavam e 
sapateavam. Num filme de 14 rolos, a luz acendia e era interrompida a projeção, 
no mínimo, 14 vezes. Frequentemente, faltava luz e, sendo no começo, os ingressos 
eram devolvidos, mas, já no final, não havia devolução. 

Havia outro grande problema, o Projetor funcionava com uma lâmpada 
especial, que custava Cr$ 900,00 e queimava com frequência, sempre havia uma 
de reserva. O valor era altíssimo, já que o ingresso custava apenas Cr$ 5,00 inteiro 
e Cr$ 2,50 meio. Por essa razão, quando a venda dos ingressos era menor que vinte 
pessoas, eles eram devolvidos e ficava suspensa a sessão. 

Em 1957, foi construído um novo prédio para o cinema, no mesmo local 
do anterior. Tinha a frente de alvenaria e o salão de madeira, com porão em toda 
a sua extensão. As cadeiras de palha deram lugar às poltronas de madeira. Na 
frente, à esquerda era a Bodega, ao meio a porta de entrada e a bilheteria e à 



   169   

direita uma barbearia de um Sr. lá da Ponte Fortaleza e que trabalhava só sexta e 
sábado. Possuía uma tela grande e uma parte para apresentações teatrais. 

No final do ano, como o Seu Dinarte tinha idade bastante avançada e 
era corcunda, contratou o adolescente, Luiz Castanho, com 13 anos de idade, 
para cuidar dos encargos do cinema. Luiz levava e trazia os rolos de filme para 
a Rodoviária, que ficava na esquina com a Rua Pinto Bandeira (prédio do Sr. 
Guilherme Argenta). Tinha ele a recomendação a ser dada aos cobradores dos 
ônibus sobre o cuidado com os tambores que continham os filmes, já que era 
comum serem jogados no chão, de cima dos ônibus com bagageiro no teto. Esse 
costume causava a saída do centro do rolo de filmes, que não tinha carretel e era 
enrolado sob pressão. Saindo o centro, o rolo teria de ser todo desmanchado e 
enrolado novamente. Os filmes eram levados em um carrinho de mão, de madeira, 
onde cabiam dois filmes.

Com os filmes, vinham os anúncios das próximas sessões, causando 
expectativa ao abri-los. Estes anúncios eram pregados pelo Luiz numas tabuletas 
e colocados na parede frontal do cinema. Além disso, era escrito com tinta anil 
as datas das sessões e as promoções. Luiz auxiliava os operadores, (Dilson, neto 
do Seu Dinarte, e, depois, o José Godóis). Ele também enrolava as fitas depois da 
projeção. Era um trabalho delicado, pois, certa vez, um moço, que morava no Hotel 
Fortaleza, ao invés de enrolar por baixo do cilindro, o fez por cima, ficando o filme 
todo virado. Domingo à tarde, cinema lotado e, ao iniciar, saia tudo virado. Foram 
devolvidos os ingressos e foi feito um trabalho de quatro horas para desenrolar 
tudo e enrolar corretamente. Seu Dinarte “quase enfartou”. 

As sessões eram sempre quarta, sexta, sábado e Domingo. Sexta-feira era 
dia de seriado ou apresentações de teatro com Mister Guelf ou música gauchesca, 
com o Gaúcho Serrano e outros.

Certo dia, quando o Luiz chegou pela manhã, havia um moço, conhecido 
como Oscarito, na porta esperando. Tinha dormido e ficado preso no cinema. 

Os anúncios das sessões cinematográficas eram feitos através de um cone de 
lata, de 50 cm. Geralmente, o anunciador era o Deoclides (Kide), um moreninho 
que, às vezes, prestava serviços para o Seu Dinarte, inclusive, atendendo a portaria 
do cinema. 

Os ingressos eram selos com duas partes, uma para o telespectador e a 
outra era colocada numa Urna fechada pelo fisco, para controlar o pagamento de 
impostos. 
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Quem mandava os filmes era o Marcos Simom, da E.T. Simon & Filhos, 
de Carazinho. Depois de exibidos, os filmes eram encaminhados, conforme 
determinado pelo Marcos, para o Cine Floresta de F.W., Cine Cruzeiro de Iraí, 
Cine Gaúcho de Palmeira ou devolvidos à origem (Cine Recreio de Carazinho). 

Como não havia refrigerador, Seu Dinarte depositava as bebidas da bodega 
no porão, onde ele residia, acessado por uma escada de cinco degraus, e era encargo 
do Luiz trazê-las, quando solicitadas. O salário do Luiz era de Cr$ 150,00. Quando 
o Luiz não quis mais o trabalho, seu sucessor foi o jovem, Abelar Paim de Abreu.

O cinema era grande e, mesmo assim, era preciso por cadeiras no corredor. 
Os espectadores gostavam muito de cinema. Nos matinés, domingo à tarde, a 
criançada fazia torcida para o mocinho do Faroeste, gritando e batendo palmas. 
Na saída, iam pela rua comentando o filme. 

Nos domingos, os meninos, com revólver de madeira, brincavam de Faroeste. 
As brincadeiras eram ao redor da Oficina Mecânica dos Irmãos Gemeli, entre a 
Avenida Flores da Cunha e Rua José Bonifácio; num terreno baldio entre as Ruas 
Bento Gonçalves, Pedro Rodrigues; na Cacimba, na Rua Pinto Bandeira, e em 
outros lugares. 

Os filmes eram Faroestes, O Gordo e o Magro, Tarzan, Mulheres Cheguei, 
Nem Sansão nem Dalila, Aviso aos Navegantes, Namoro de Estudante, A Ilha 
das Almas Selvagens, Zé Trindade, Os Miseráveis, Cantinflas, Oscarito e Grande 
Otelo. Os Seriados eram: Jesse James, Os perigos de Nyoka, A Adaga de Salomão, 
Legião do Zorro, A Aranha e outros. 

Alguns anos depois, Seu Dinarte vendeu o cinema para o Sr. Sadi Missel 
e mudou-se para Boa Vista das Missões, onde pôs um cinema. No tempo do Seu 
Sadi, as máquinas já funcionavam com carvão ativado e eram duas, evitando 
interrupções. Quem passou a operar as máquinas foi o jovem, Ademir dos Santos, 
auxiliado na portaria pelo seu primo, Cláudio Folmann. A bilheteria ficava a cargo 
do Seu Sadi ou do seu filho Péricles. Antes das sessões, tocavam, com altofalantes, 
as músicas do Poly e seu conjunto. No tempo do Seu Dinarte, as músicas eram do 
Luís Gonzaga. Quem estava na praça poderia ouvi-las perfeitamente. 

Algum tempo depois, Mariano Zelinski, de F.W., adquiriu o cinema, mas já 
estava em decadência, não era muito frequentado. Zelinski então vendeu o prédio 
e foi morar em Cachoeirinha. O prédio foi então destruído e, no local, construído 
outro para outro ramo de negócio. Desde então, Seberi nunca mais teve mais 
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um Cinema”. (Lembranças do Sr. Dr. Luiz Castanho - Depoimento dado em 
novembro de 2018).

Os ca s a m e n t O s d e a n t i g a m e n t e

E como era a cerimônia e a festa de casamento naquela época ?
Geralmente, os casamentos eram realizados no sábado, iniciando de 

manhã, estendendo-se até o amanhecer de domingo. 
No interior, iniciava na casa dos pais da noiva, com um café da manhã. 

Depois, todos se dirigiam ao pátio onde os noivos embarcavam numa charrete 
ou carroça enfeitada e os demais convidados seguiam o cortejo em carroças, 
charretes e montarias até a cidade. Todos iam ao Cartório, onde era realizado o 
casamento civil.

Um casamento de antigamente: noivos, familiares e convidados

Depois, todos iam até a Igreja onde o Padre estava esperando para realizar 
a cerimônia religiosa. Terminada a cerimônia, iam ao retratista (fotógrafo) para 
a tradicional foto de casamento. Ao longo do caminho, estouravam foguetes 
para anunciar os festejos. No retorno, se dirigiam à casa dos pais do noivo, onde 
acontecia a festa principal, com cardápio variado: sopa, carne assada no forno, 
leitão e galinha recheada, muitas saladas, massa e as variadas sobremesas. A 
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bebida era o vinho, a cerveja e a gasosa (refrigerante). Para animar a festa, havia 
os gaiteiros e violeiros. E seguia-se a festa o dia todo, com muita dança, comida 
e alegria. Á noite, era servido um jantar, acendiam-se os lampiões para iluminar 
o ambiente e a festa continuava. Os presentes recebidos eram expostos numa 
sala para que todos os convidados pudessem admirar. Se os noivos já tinham 
sua casa, é para lá que se dirigiam ao final da festa. Havia o costume do noivo 
carregar a noiva nos braços ao adentrar no seu novo lar. 

pe r s O n a g e n s pi t O r e s c O s

A vila/cidade de Seberi, sempre teve em todos os tempos, aqueles tipos 
característicos que ainda hoje povoam as lembranças da população. Muitas eram 
pessoas que viviam à margem da sociedade, privadas das condições mínimas de 
conforto e bem estar a que todo ser humano tem direito, outras, viviam bem, 
acolhidas por familiares e conhecidos 

Foram muitas pessoas que de repente apareciam pela vila/cidade, vindas 
não sabemos de onde, algumas ficavam semanas, outras meses, e até anos. Quando 
iam embora, não se sabe para onde iam. Outros apareciam esporadicamente, 
como se quisessem passar uma temporada em nosso meio. Muitas delas, andaram 
anos a fio pelas nossas ruas, enfrentando todo tipo de intempéries: chuva, vento, 
frio e calor, mendigando um pedaço de pão e até espalhando medo entre a 
gurizada. Cada uma tinha sua história de vida, suas alegrias e dissabores, que em 
alguns momentos confidenciavam. Algumas perambulavam errantes pelas ruas, 
dormindo em algum lugar onde lhe dessem abrigo. Outras dormiam ao relento 
mesmo. Viviam da generosidade de quem lhes desse um prato de comida ou um 
lugar para dormir. Geralmente colocavam seus raros pertences em algum saco, 
que ninguém sabia o que continha. Com certeza eram alimentos e quem sabe até 
algo que tivesse algum valor sentimental, algum vínculo com o passado.

Este saco era o terror da criançada, pois se não se comportassem, os pais 
ameaçavam: “Olha o velho do saco...”

Muitas delas, quando incomodadas, largavam como defesa, um palavrório 
indigesto, recheado de nomes feios.

Outras tinham família, realizavam algum tipo de trabalho, mas gostavam 
desta vida errante, descompromissada com o ter. Alguns viviam embriagados.
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Quem eram? Quem lembra? Nas lembranças surgiram nomes como: 
Velho Trovão, que tinha uma voz grave, parecendo um trovão, Velho Pãozinho, 
que sempre estava roendo um pedaço de pão, a Agripina (Pina), Bianca, a Eva 
Louca, que vivia andando de ônibus entre Barril, Vila Fortaleza e Palmeira 
das Missões, a Dalila que gostava de pulseiras e anéis, o Abílio, que vivia nos 
fundos da casa do Sr. Paulo Borges Pereira, o Zizo, que era cortador de lenha, 
o velho Stenzel, que arrumava máquinas de costura, o “Porto Alegre”, e mais 
recentemente, o Lauro, que arrumava fogões e dormia num carro nos fundos da 
oficina do Seu Evaldo.

Sobre o tal de “Porto Alegre”, que recebia abrigo do Sr. Armando Argenta, 
alguns entrevistados lembraram que ele contava que havia escapado do Presídio 
Central de Porto Alegre pelo esgoto até o Guaíba, onde nadando chegara em 
terra firme, caminhando chegou à vila Fortaleza e acabou ficando.

se b e r i e n s e s q u e i n t e g r a r a m a

fO r ç a ex p e d i c i O n á r i a br a s i l e i r a

A Força Expedicionária Brasileira –FEB, foi uma força militar aeroterrestre, 
constituída de 35.834 homens e mulheres, que durante a 2ª Guerra Mundial foi 
responsável pela participação do Brasil, ao lado dos aliados na Campanha da 
Itália. 

O lema da Campanha “A cobra está fumando” era uma alusão irônica ao 
que se afirmava à época de sua formação, que seria mais fácil uma cobra fumar 
cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa.

Os soldados eram denominados pracinhas e foram enviados à Itália para 
integrar as forças aliadas contra o nazismo e o fascismo na 2ª Guerra Mundial.

A FEB saiu do Brasil em 02/07/1944 e desembarcou na Itália, em Nápoles 
em 16/07/1944. Na Itália, participaram de importantes batalhas, lutando por 
239 dias, enfrentando muitas dificuldades e sofrimento. 

Destes soldados - pracinhas, alguns eram filhos de Seberi, ou que mais 
tarde vieram residir aqui, e integraram a Força Expedicionária Brasileira, 
participando de operações de guerra na Itália. Ficaram conhecidos como ex-
combatentes ou expedicionários. Conseguimos resgatar os seguintes nomes: 

Alfredo Follmann, Casemiro Kotscheski, Marino Camargo, Ladislau 
Pichinak, Leôncio Azevedo, Juvenal Marques Barbosa.
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ve l ó r i O s /  lu t O /  se r v i ç O s fu n e r á r i O s

Bem no início da nossa colonização, os falecidos eram colocados em 
caixões rústicos, feitos por marceneiros, pois não havia onde comprar os caixões. 
Os corpos eram velados por um tempo, geralmente uma noite inteira, na casa da 
família enlutada. Era o velório. E todos os familiares vestiam-se de luto, usando 
roupas pretas. Muitos tingiam as roupas e outros mandavam confeccioná-las. 
Muitas famílias ficavam de luto, isto é, vestindo somente roupas pretas pelo 
período de um ano. Durante o velório aconteciam momentos de oração e 
reencontros entre parentes e amigos do finado e a família enlutada. Depois do 
velório, o corpo era levado à Igreja para a Missa de Corpo presente. Em seguida, 
em procissão à pé, o corpo era levado ao cemitério e sepultado numa cova na 
terra. Naquele tempo, não era costume construir túmulo ou jazigo. Somente bem 
mais tarde é que foi instalada uma fábrica de artefatos de cimento, de pedras e 
chapas de granito, com os quais fabricavam túmulos e sepulturas. O pioneiro 
nesta atividade, com Fábrica de túmulos foi o Sr. Albino Anselmo Sauer. Em 
anexo, havia a venda de caixões mortuários, acessórios e coroas de flores.

Somente bem mais tarde é que surgiu a Capela Mortuária, um local 
próprio e adequado para a realização dos velórios. 
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a PaLaVra CoM QUeM VIVeU a hIsTórIa

1 lO c a l i z a ç ã O e de n O m i n a ç ã O d O mu n i c í p i O

Incrustado no Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, distante 411,7 
Km de Porto Alegre, entre Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, a 
546 m de altitude, localizamos 301, 422 Km2 de terras férteis, onde vivem hoje 
aproximadamente 10.897 habitantes, sendo que em 1985 viviam cerca de 15.900 
habitantes. A temperatura média anual beira os 19,2°C com intempestivas 
mudanças em qualquer época do ano provocadas por invasões de frentes frias. 
Essas terras banhadas pela bacia do Uruguai fazem o pedaço de chão gaúcho, a 
que chamamos, hoje em dia, de Seberi.

Seberi já foi conhecida como Rincão da Fortaleza ou apenas Fortaleza. 
Teria mesmo sido Itapeninga? Por que a Boca da Picada recebeu esse nome? 
A origem do nome Fortaleza se deve ao rio ou o rio é assim chamado como 
decorrência dos acampamentos fixados aqui?

A respeito disso, atentemos, então, para o que disseram nossos 
entrevistados em 1985.

CAPÍTULO 3

“Quem não conhece o passado, não entende o 
presente e não compreende o futuro”

(Prof. Dr. Friedrich Kander)“
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ri n c ã O da fO r ta l e z a

– Vou falar agora sobre o primeiro nome de Seberi que foi Rincão da 
Fortaleza, porque fica entre dois rios. E o rincão é um trecho delimitado por duas 
correntes de água que tem possibilidade de ser fechado por divisas naturais numa 
pequena linha seca.

(Prof: Mozart Pereira Soares)

fO r ta l e z a

– Os biribas acampavam por semanas, e, alguns, até meses, em redutos na 
Boca da Picada. Aí construíram cerca alta de pau-a-pique pontiagudo perto de 
seus acampamentos para se protegerem de possíveis investidas de feras, ou mesmo 
dos bugres. Por isso, esses acampamentos passaram a ser chamados de fortaleza.

 Como sempre acontece em casos análogos, o nome tornou-se conhecido 
por todos aqueles que penetravam em nosso sertão e ali tinham a intenção de 
permanecer. O nome de Fortaleza também foi dado ao rio que passava perto dos 
acampamentos. (Sadi Missel)

– Os povoados têm o nome dos rios que passam perto deles, mas não na sua 
nascente nem no médio, senão na sua foz. A primeira versão do nome Fortaleza foi 
que existia uma fortaleza em ruínas na foz do rio. A segunda versão é que teriam 
construído um fosso redondo com paus-a-pique, cobertos de ramos de taquara 
para evitar as flechadas dos índios e isso aí teria sido uma fortaleza (...) (Prof: 
Mozart Pereira Soares)

– O nome de Fortaleza surgiu com o nome do acampamento de ladrões e 
bandidos que aqui se instalavam. Daqui (casa do entrevistado) até lá eram 60 
Km (Palmeira das Missões). Acampavam aqui, em Nonoai, na Guarita, roubavam 
vacas e cavalos. Ninguém combatia essa gente porque não tinha lei (…) (Lourenço 
Nardin)



   177   

 – E lá em Ijuí, já falavam na Vila Fortaleza?
– Falavam, mas diziam que aqui havia muitos revolucionários, que era 

muito feia, que matavam muito. (Lourenço Ciotti)

 – O senhor sabe algo sobre cerca ou fortaleza que protegia a vila?
– Isso não era do meu tempo, mas era verdade. Era aí fora, no campo. Os 

primeiros que vieram, de medo dos tigres, fizeram de madeira mais ou menos 
grossa, uma cerca onde ficava uma portinha aberta, e à noite a trancavam também. 
Mas era uma boca só. O tigre não entrava. Meus tios contavam que os primeiros 
que fizeram roça aqui e moravam lá nos campos tiveram que levantar a cerca para 
se proteger dos tigres. Havia muitos aqui. (Procópio Antônio de Queiroz Filho)

– E a história da fortaleza que existiu lá?
– Dizem que os índios, acompanhados dos jesuítas, quando passaram ali, 

fizeram uma parada e apelidaram a margem do rio de fortaleza. Que ergueram 
um forte para não recuar. Eles plantavam caraguatás para marcar o caminho por 
onde passavam. Ali foi Fortaleza, ditado pelos índios e ficou. As cabeceiras do rio 
Fortaleza estão em Palmeira, atrás do Parque de Exposições onde há um banhadal. 
Ali nasce o rio Fortaleza que deságua no rio Guarita. (Altivo José Rodrigues)

– Não existia a cerca. Era tudo mato. Fortaleza por causa do Rio Fortaleza. 
Era o 8° Distrito de Palmeira das Missões e, na entrada do mato, teve o nome de 
“Boca da Picada”. (Emilia Kopeski Santana)

tr a n s f O r m a ç ã O d O n O m e “fO r ta l e z a”pa r a se b e r i

– A mudança do nome deu-se em 1945 em virtude das disposições legais da 
Lei Federal que vedava a duplicidade de denominações de cidades e vilas, motivo 
pelo qual tiveram que ser alterados os topônimos de 87 localidades, só no RS.

– As instruções do Conselho Regional de Geografia determinavam que na 
escolha dos novos nomes se desse preferência aos nomes de origem tupi-guarani, 
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por essa razão nosso distrito e a vila passaram a se chamar Seberi, que na língua 
tupi-guarani era o antigo nome do rio Guarita.

– Mas por que o antigo nome do rio Guarita?
– Foi porque toda essa região recebeu o nome de Colônia Guarita pela 

Comissão de Terras e Colonização, pois essas terras se encontravam entre os rios 
Guarita e Várzea. Isto foi em novembro de 1917. O nome da Colônia Guarita 
ainda consta com esta denominação nas terras que pertenciam ao Estado como 1ª 
Secção Fortaleza, Colônia Guarita. (Sadi Missel)

ita p e n i n g a

– A mudança do nome foi uma decisão judicial. Quando trocaram pela 
primeira vez, teve o nome de Itapeninga. Teve um comerciante, o Diogo Cézar, que 
já tinha até imprimido os blocos para tirar notas com esse nome. Mas ficou Seberi 
mesmo. Meus filhos são registrados quando era Fortaleza. A ordem foi: Fortaleza, 
Itapeninga (que não durou) e depois Seberi.

– O primeiro topógrafo que fez o mapa do município foi o cunhado do Prof. 
Vital Fortunato, o Dionísio Lucas. (Osvaldo Sabino da Silva)

bO c a da pi c a da

– Em 1917, deu-se inicio à abertura da estrada de Santa Bárbara que 
passaria por Palmeira, Rincão Fortaleza, indo às Águas do Mel (Iraí). O lugar, 
então, passou a se chamar “Boca da Picada”. (Serafim Graciano Trentin)

– E a história de que a Boca da Picada seria uma rota para o pessoal que 
ia e vinha de São Paulo?

– Não. Essa estrada foi aberta para ir às Águas do Mel (Iraí). Não tinha 
nada a ver com São Paulo. A trilha, quem abriu foram os caçadores que passavam. 
Fizeram uma pequena trilha para ir a cavalo até lá. Depois, foi o Antonio Zanatto 
que abriu a picada mesmo. Foi mais ou menos no ano de 1918. Ele abriu picada 
para carroça. Antes era um trilho só para cavalo. (Álvaro Galvão Bueno)
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– Lá na Boca da Picada só tinha uns ranchos. Nós moramos ali também. 
Não tinha estradas. Eram só picadas e trilhos. (Hermínia Queiroz)

– Em 25 de fevereiro de 1879, o sertanista Beschoren, partiu da Boca da 
Picada, hoje Seberi, com oito roçadores e cargueiros carregados de mantimentos, 
abrindo a “Picada da Exploração”.

 Esta vereda atravessava os municípios de Seberi, Frederico Westphalen, 
Caiçara e Vicente Dutra. Atingiu o rio Uruguai, com uma extensão de 38 Km 
(Revista Jubileu Diocesano, Frederico Westphalen, 1879)

 – Em 1878, a Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões, que já 
estava funcionando há três anos, contratou um engenheiro alemão, chamado 
Maximiliano Beschoren para “reabrir”um pique ligando o local onde estava a 
Boca da Picada e que abrangia o Seberi de hoje, com o rio da Várzea. Como a 
Câmara o contratou para reabrir, ele topou a parada e pegou oito roçadores, seis 
cavalos encilhados, mantimentos, uma bússola, um barômetro e um termômetro 
para determinar as temperaturas, a pressão atmosférica e os rumos que iam seguir. 
Começou a roçar em março de 1879 um pique que ele descreveu diariamente, 
iniciando numa lagoa que está antes da cidade de Seberi, á esquerda. Aí onde 
começa a mata há umas coxilhas que ele denominava “Timbó”.

 – Durante 18 anos, ele esteve nesta região de Palmeira, depois de ter 
aberto o pique. E diz: “A Ilustríssima Câmara ofereceu-me 100 contos de réis para 
reabrir o pique que iria da “Boca da Picada” ao rio da Várzea, mas não encontrei 
pique nenhum. No entanto, abri o caminho que me pediram. Abri um caminho 
inteiramente novo. Gastei 700 contos de réis e nada vou cobrar da Ilustríssima 
Câmara, para mostrar o que pode fazer um filho adotivo por sua nova Pátria”. 
São palavras textuais de Maximiliano Beschoren para a Câmara de Palmeira das 
Missões.

 Esse relatório ele publicou lá em São Francisco. No final, diz uma coisa 
profética: “Essa terra será o celeiro da província. O dia em que os homens argutos 
resolverem colonizar ao longo da minha estrada em lotes de 300 m de boca por 
1000 m de fundo, porque essa terra abençoada tudo dará: algodão, cana-de-
açúcar, café (...)”.
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 Esta é sua primeira homenagem à natureza da região de Seberi, constante 
do relatório do alemão. (Prof: Mozart Pereira Soares)

se b e r i

Na Boca da Picada havia o “seu” Seberiano que dava pouso às pessoas que 
passavam por aqui. Eram viajantes que vinham de Porto Alegre e faziam uma 
sesteada na casa do Seberiano. Daí a origem do nome. (Manoel de Borba)

Toda a região, nos primeiros tempos, era designada como Colônia Guarita, 
talvez porque existisse algum abrigo para possíveis serviços de exploração. Seberi, 
ao que me foi dito, significa justamente rio Guarita. Passou a herdar o antigo nome 
em língua indígena. (Mons. Vitor Batistela – Painéis do Passado)

Seberi, em língua Guarani significa Rio das Pedras Preciosas, Coxilhas de 
Pedras Brilhantes, Terra de Pedras que emitem Luz, foi chamado primeiramente, 
Rincão Fortaleza pelos biribas luso-paulistas. Estes aqui chegaram tentando 
fortuna. Para não se exporem ao perigo dos assaltos noturnos e das feras que 
habitavam este sertão, os biribas instalavam as barracas do acampamento num 
círculo de estacas em forma de fortaleza improvisada. Respaldavam-se num, 
serviço de vigilância, a fim de não serem surpreendidos por investidas imprevistas, 
já que a mata era próxima e os índios não vacilavam em atacar. (Fasc. Jubileu de 
Prata de Seberi – 1984)

pO r q u e “fO r ta l e z a”?

– Há muitas explicações divergentes para o antigo nome de Seberi, Fortaleza.
A versão mais difundida explica o nome como uma alusão às paliçadas – 

cercas de pau-a-pique erguidas pelos mascates e tropeiros que chegavam à região, 
e usadas para defender-se de índios bravios ou animais selvagens.

 Já em depoimento colhido de Álvaro Galvão, filho de Domingos Galvão, líder 
maragato de Fortaleza, o mesmo alega que sempre ouviu dos antigos a explicação 
de que teria sua origem nas andanças dos jesuítas pela região. Defendendo-se 
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dos Kaigangs bravios eles e seus “domesticados” guaranis guardavam-se cavando 
valas, formando as “fortalezas”. Daí o nome teria advindo – Rincão Fortaleza – 
Fortaleza – depois Seberi.

Há ainda quem explique o nome por uma relação geográfica. Normalmente 
os rios dão os nomes aos locais e não o contrário. Assim, Fortaleza viria do rio por 
tal denominado. Mas por que essa denominação dada a esse rio? É o Pe. Arlindo 
Rubert que levanta essa questão e a responde no livro “A Diocese de Frederico 
Westphalen”.

Por um equívoco na identificação dos rios da região o nome Fortaleza foi 
dado ao rio. É que o Rio Pardo ao desaguar no Uruguai apresenta uma barreira 
de rochas semelhantes a uma fortaleza em ruínas. E assim era chamado Fortaleza 
pelos antigos balseiros do Uruguai.

Como na época do desbravamento não eram conhecidos com exatidão os 
rios das bacias do Guarita, Várzea e Uruguai, alguns dos primeiros exploradores 
teriam confundido o Pardo com o atual Fortaleza e atribuíram a este o nome com 
quem na realidade pretendiam se referir aquele. Do rio o nome passou à região. 
Referiam-se na época em Palmeira a nosso município como Fundão da Fortaleza 
ou Rincão da Fortaleza.

O nome, que só desvinculou da comunidade em 1945, quando a vila passou 
a denominar-se Seberi, permaneceu na lembrança dos nativos e até hoje é adotado 
por inúmeras entidades, associações, clubes, indústrias e firmas comerciais do 
município. (Maria Diva Bazzanella Dalla Valle)

2 si t ua ç ã O ge O g r á f i c a

O Distrito pegava desde a divisa do Passo Grande e ia até Mondaí, toda 
a região de Rodeio Bonito e Palmitinho. Tudo isso fazia parte de Fortaleza, que 
iniciava na Boca da Picada. Nada era medido. Só houve medição em 1932. Antes 
foram medidas as colônias, as chácaras. O quadro da cidade ficou sem ser medido. 
Quem queria fazer casa pedia licença ao sub-prefeito para derrubar o mato e fazia 
a casa. (Osvaldo Sabino da Silva)

Foi o maior distrito de Palmeira das Missões, o 8° distrito administrativamente 
é mais velho que Frederico Westphalen, que pertencia ao Distrito Fortaleza. Então 
Seberi, a antiga e heroica Fortaleza, media dali para o Lajeado do Pôncio ao Rio 
da Várzea atingindo Rodeio Bonito, Vila Cristal, Pinhal, Jaboticaba, formando 
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divisa com Palmeira no arroio São João. Ali era divisa pelo Passo dos Porcos, descia 
Fortaleza abaixo, era uma imensidade. Indo para o lado de Frederico Westphalen 
chegava até o rio Uruguai, pegava uma parte de Iraí, onde hoje é a cidade. Já 
existia o balneário que começou sua história em 1915 com as Águas do Mel. Meu 
avô, que era o intendente na época, abriu a primeira estrada. O povo ia a Iraí pelo 
Rodeio Bonito, descendo pelo Rio da Várzea até as Águas do Mel. (Altivo José 
Rodrigues)

De acordo com os últimos dados do IBGE, Seberi é um município que 
faz parte da Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e Microrregião de Frederico 
Westphalen que conta com a rodovia BR-386. Localiza-se a uma latitude 27º28’41” 
sul e a uma longitude 53º24’09” oeste, estando a uma altitude de 546 metros. Limita-
se ao norte com os municípios de Taquaruçu do Sul e Frederico Westphalen, ao 
sul com Boa Vista das Missões, a oeste com Erval Seco e a leste com Cristal do Sul, 
Pinhal e Jaboticaba. Sua população estimada em 2010 é de 10.897 habitantes. A 
densidade demográfica é de 36,15 hab/km². (IBGE – censo 2010)

2.1 re l e v O e hi d r O g r a f i a

Localizado no Planalto Meridional, o território de Seberi é modelado 
em rochas basálticas juro-cretáceas, de formação Serra Geral, possui um relevo 
de patamares estruturais com a topografia suavemente ondulada, oscilando a 
altitude entre 300 e cerca de 550 m acima do nível do mar. A principal elevação 
é a Serra da Guarita, onde se situa a cidade.

 Predominam solos argilosos, com baixo teor de fósforo e alto teor de acidez, 
bem drenados, suscetíveis à erosão, com elevados teores de alumínio trocável e 
de baixa fertilidade natural. Como consequência desta realidade, muitas lavouras 
passam por processos de erosão, bem como existe a necessidade de aplicação de 
adubos, fertilizantes e corretivos. Com o advento do plantio direto, a partir de 
1994, esta realidade vem modificando-se. As erosões estão sendo controladas e os 
processos de correção do solo estão sendo feitos em períodos maiores, utilizando-
se menos quantidade de fertilizantes e corretivos. Atualmente, muitos agricultores 
estão utilizando o plantio direto em suas lavouras.

A rede hidrográfica, pertence à bacia do Rio Uruguai, tem como principais 
cursos d’água o rio Fortaleza e o Lajeado Braga. O Fortaleza tem sua nascente 
em Palmeira das Missões, e seus afluentes no município são os Arroios Barra 
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Funda, João Brando e Tafona Velha. Deságua no Guarita na localidade das Três 
Fronteiras. O Lajeado Braga tem suas cabeceiras no atual Município de Jaboticaba 
e, sendo um afluente do Rio da Várzea, tem como seus próprios afluentes os 
Lajeados Mico, Pôncio, do Meio, Barrinha e Napoleão. (informações até 1985)

Atualmente, os dados apurados sobre a hidrografia do município de Seberi 
é que pertence às Bacias dos Rios Fortaleza e Várzea sendo ambos pertencentes 
a Bacia do Rio Uruguai. E tendo como principais cursos d’água o Rio Fortaleza, 
Lajeado Braga e afluentes como Lajeado Mico, Lajeado Pôncio, Lajeado Meio, 
Lajeado Barrinha e Lajeado Napoleão. A configuração de seus leitos, a partir 
do tipo de relevo, favorece um rápido aumento do nível das águas por ocasião 
das chuvas. Muitos recursos hídricos apresentam degradação, tendo em vista a 
poluição por defensivos agrícolas, despejo de esgoto urbano, desmatamento e 
assoreamento pela erosão dos solos agrícolas.
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2.2 cl i m a

Situado em latitude média, seu clima é mesotérmico e superúmido, 
sujeito a bruscas mudanças de temperatura em qualquer época do ano devido a 
constantes invasões de frentes frias de origem polar. A variação climática sazonal 
é devido, principalmente, ao regime térmico. A temperatura média anual é 
baixa, em torno de 19,2°C, sendo a grande variação térmica sazonal de 11°C, 
em média. Seus verões são quentes, uma vez que a temperatura média, nesse 
período oscila em torno dos 23°C e a média das máximas diárias em torno de 
31°C. Nessa estação é comum a ocorrência de alguns dias de forte calor, quando 
registram máximas diárias superiores a 40°C. Ao contrário, os invernos são 
bastante frios, com temperatura media em torno de 13°C e as mínimas térmicas 
predominantes, situam-se entre 7º e 9º, e já se registraram valores inferiores 
a 0º. De abril a outubro, o município está sujeito à ocorrência de geadas (15 a 
20 d/ano, em média), porém sua maior frequência é nos meses de inverno. As 
precipitações pluviométricas, são elevadas, em média de 1865 mm anuais.

Neve em Seberi no ano de 1965 – ao fundo antiga Matriz Nossa Senhora da Paz, demolida 
em 1968 para dar lugar ao templo atual

É importante registrar, confirmando os dados do IBGE, sobre as variantes 
climáticas, um fenômeno atípico ocorrido no mês de agosto de 1965 (entre 
os dias 7 a 20), quando ocorreu a precipitação de neve em diversas regiões 
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do Rio Grande do Sul e, que atingiu Seberi no dia 20 de agosto daquele ano 

. A maior parte das atividades foram paralisadas. Para a população defender-se 
das consequências advindas do fenômeno precisou alterar seu modo de vida. 
Mas o fato, apesar dos transtornos causados, é lembrado até hoje.

2.3 ve g e ta ç ã O

Do ponto de vista de vegetação podemos dizer que existem dois Seberi: a 
zona do campo, ao sul do município, modificada recentemente pelas granjas, e a 
área acidentada, ao norte, leste e oeste, quando as terras se dobram em direção 
ao leito dos rios da Várzea e Fortaleza.

Embora Seberi esteja situado em zona de localização mais recente, sua 
vegetação original, a floresta sub-tropical com araucária, úmida e de folhas 
perenes, tem sido bastante modificada pela introdução da agricultura. Na 
cobertura vegetal, atualmente predominam capoeiras em diferentes estágios, 
diversificadas lavouras e outras atividades agrárias. Alguns núcleos florestais 
subsistem em trechos do vale do Rio Fortaleza e alguns afluentes do rio da 
Várzea, onde ainda podem ser encontrados: cedro, louro, camboatã, ipê (branco, 
amarelo, roxo), fruto de pomba, cambará, aroeira, jerivá, canela, pinheiro do 
Paraná, etc. (IBGE – Série de Monografias Municipais– Rio de Janeiro – Junho 
de 1984)

A extração para fins comerciais da madeira e o desenvolvimento das 
atividades agrícolas causaram a diminuição das áreas com florestas nativas no 
município, a qual hoje se encontra com apenas 8,4 % de cobertura vegetal. Os 
reflorestamentos que ocorrem são, em geral, com a espécie eucaliptos, e, em 
menor escala, de Pinus Elliottii, visando à exploração comercial.

Abaixo, mapa elaborado pela Diretoria de Terras e Colonização indicando 
os distritos, sedes de distritos e lotes coloniais da porção de terras localizada na 
zona florestal do município de Palmeira das Missões, além de grandes áreas de 
posse e seus requerentes. A linha amarela mostra os limites da área emancipada 
de Seberi no ano de 1959. A linha branca mostra os limites atuais (ao norte e ao 
sudeste de Seberi os limites não sofreram alterações, por isso parte das linhas 
amarelas mostram limites ainda em vigor). Mapa sem data definida, mas pode-
se afirmar que foi elaborado em data posterior ao ano de 1944 pela identificação 
de topônimos que passaram a vigorar após esta data.
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Mapa Seberi Antigo com seus limites – Contribuição do Geógrafo Edilson Pedroso
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Seberi com seus limites atuais- contribuição do Geógrafo Edilson Pedroso
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3 hi s t ó r i c O d O m u n i c í p i O n a m e m ó r i a d O s h a b i ta n t e s

de p O i m e n t O d O sr.  sa d i mi s s e l,  e m 24/10/84

Consegui coletar dados da história de Seberi. Muita gente não conhece essa 
história. Seberi era um dos maiores Distritos do Município de Palmeira, na época 
de sua criação, em 1918. Era então o 8° Distrito de Palmeira das Missões.

Os primeiros povoadores da Sede foram o Sr. Jesus Mendes Castanho, 
Antonio Marino Zanatto, Procópio João de Queiroz, Belcino Antonio de Queiroz, 
Ricieri Pértile, Antonio Pereira Barques, Patrício Lagranha, João Triches, Romano 
Motta, Bortolo Ernesto Guerra, José Guerra, Antonio e João Makoski, Roberto 
Schmidt, José Szchadek, José Borges da Silva, Hugo José Otonello, Fabricio Alves 
de Sequeira Fortes, Vitalino Mendes Castanho, José Kopeski, Gustavo Gurgel de 
Campos, Astrogildo Sabino da Silva, Sadi Missel, Antonio Conceição da Cunha, 
Dr. Lucien Dufour (primeiro médico) além de outros de quem não recordo o nome.

No interior, na zona do campo, os primeiros moradores foram os Galvões, 
sendo o primeiro chefe da família o Sr. Galvão de Souza Bueno, seus filhos eram: 
Marcelino, Domingos e Donarte. Localizaram-se numa gleba que até hoje é 
conhecida como “Rincão dos Galvões”.

O casal Galvão de Souza Bueno com um dos filhos, patriarca da família, pais de Domingos 
Galvão um dos líderes revolucionários em 1923
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No mato, os primeiros moradores foram: Domingos Padilha de Camargo, 
Vicente Antonio de Oliveira, Antonio Felicio de Oliveira, Venâncio Pires de Lima, 
Antonio Conceição da Cunha, vulgo Mico (origem do nome da localidade), além 
de outros dos quais não recordo o nome.

 Mais tarde vieram as famílias João de Moura, João Rodrigues da Silva, 
Stanislau Gomezeski. Quase todos foram se apossando de grandes áreas de terras 
e só mais tarde receberam o título de posse. Vicente Antonio de Oliveira, por 
exemplo, requereu o título de uma área de 16 milhões de m2 (1.600 hectares) que, 
mais tarde, com as medições feitas foi constatado que media mais de 20 milhões de 
m2.

 A posse de Domingos Padilha de Camargo, cujo título foi expedido 
em 18/12/1886, pelo desembargador Miguel Calmon Tupi de Almeida, então 
presidente da Província de São Pedro/RS, tinha a área de 17.719.000 m2 .

A maioria dos antigos moradores eram paulistas, também chamados 
biribas, que aqui chegaram muito antes da Revolução de 1893. Antonio Conceição 
da Cunha, vulgo Mico, localizou-se no perímetro urbano da cidade, nas nascentes 
do Lajeado que mais tarde ficou conhecido como Lajeado do Mico, que até hoje 
conserva seu nome. Esses paulistas vieram para cá atraídos pelo comércio de 
pedras preciosas e pelos animais silvestres, trazendo mercadorias de São Paulo 
para trocarem com os poucos moradores, com os caçadores, ou até para caçar 
nesta zona, porque caça havia em grande quantidade. Os biribas mantiveram por 
muito tempo este intercâmbio comercial com gente do Estado de São Paulo, visto 
que periodicamente chegavam aqui grandes caravanas de mascates procedentes 
daquele Estado.

O primeiro comerciante que se estabeleceu aqui na zona do campo foi 
Domingos Galvão Bueno. Mais tarde veio também o Sr. Dulce Chaves Conte. Na 
Boca da Picada, na entrada da cidade de Seberi estabeleceu-se como negociante 
Jesus Mendes Castanho, que instalou o primeiro hotel para acomodar viajantes e 
banhistas que se dirigiam às Águas do Mel, hoje Iraí.

No ano de 1918, veio para cá Antonio Marino Zanatto que aqui se 
estabeleceu com casa de comércio e um hotel localizado na saída para Iraí, local 
onde hoje está funcionando a Caixa Econômica Estadual. No mesmo ano veio de 
Tapera, Ricieri Pértile que contribui com a primeira serraria da sede, em sociedade 
com o Sr. Procópio Antonio de Queiroz. Em 1918, 19 e 20, vieram grande número 
de agricultores que se estabeleceram próximos à sede. Entre eles destacamos: Joana 
Maria Caponi. José Ciotti, Júlio Carlinski, Adão Linsbinski, Antonio Markoski, 
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Antonio Ciechovicz, a família Bonadimann, Queiroz, João Batista Alves Blanco, 
José Angélico, Gonchoroski e muitos outros.

Dia 20 de março de 1912 chegou aqui para morar na Posse do Pôncios o Sr. 
Valentin Azzulin, procedente dos Rincões dos Valos, no município de cruz Alta. Foi 
quem trouxe a primeira carroça de quatro rodas da região. Anteriormente existiam 
carretas de duas rodas. Valentin Azzulin foi o primeiro agricultor a plantar trigo 
nesta região em 1915.

No ano de 1922 o município de Palmeira construiu uma rede telefônica 
que ligava o nosso distrito à sede. Foram instalados diversos aparelhos, mas este 
melhoramento não durou muito pois, os moradores locais, ignorando o que era 
aquilo, derrubaram a rede telefônica, usando os fios para cerca de seus potreiros.

 
 1° Cartório Civil – 1931

No ano de 1924 foi construída a primeira capelinha desta cidade. Localizava-
se onde hoje está a casa de Saúde Nossa Senhora da Paz. Foi inaugurado pelo 
Padre Quattropani, da Paróquia de Palmeira das Missões. Quando José Ciotti veio 
residir aqui, passou a ser devoto de Nossa Senhora da Paz e foi a Ijuí para comprar 
um santa, doando-a para a capelinha. A imagem tinha mais ou menos um metro 
de altura. Foi a primeira que veio para Seberi.

Por volta de 1900 o Governo do Estado mandou traçar por um grupo de 
engenheiros um projeto de estradas com finalidade estratégica, que partia de São 
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Borja, Três Passos, Fundos da Fortaleza e ia até Passo Fundo. Os engenheiros 
e trabalhadores que acamparam na Boca da Picada, no Fundo da Fortaleza, 
buscavam suas provisões e alimentos na Vila de Palmeira, distante 60 Km daqui.

No tocante às estradas de rodagem de nossa colonização, foram três os 
piques principais, todos eles saídos da Boca da Picada da Fortaleza com destino a 
Iraí. A primeira se dirigia à Posse dos Galvões na barra do rio Uruguai com o rio 
da Várzea, aberta pelo Governo Federal mais ou menos em 1890.

A segunda picada ia em direção à cabeceira do Pardo e Porto Feliz, hoje 
Mondaí. Foi por esse pique que João do Prado saiu de Fortaleza, indo descobrir 
as águas medicinais do Prado que até hoje tem seu nome e estão localizadas na 
cidade de Vicente Dutra.

Em 1913, por ordem do Prefeito de Palmeira das Missões, Cel. Vicente da 
Silva Machado, foi aberto o terceiro pique que partia da Boca da Picada, onde 
ainda reside o Sr. Ariosto Müller Fortes e descia pela margem esquerda do Lajeado 
Mico, passando por terras de Rômulo Rodrigues da Silva indo até a Barra do Braga, 
continuando pela margem esquerda desse lajeado até o Rio da Várzea, e daí, até o 
Lajeado Chiquinho, passando pelo Vale do Bicudo, seguindo até encontrar as águas 
do Mel. Esse pique serviu de base e orientação para a primeira estrada de rodagem 
que se dirigia a Iraí. Este trabalho foi orientado pelo Dr. Frederico Westphalen, 
Chefe da Comissão de Terras e Colonização de Palmeira das Missões. Essa estrada 
tinha três metros de largura, partindo da Boca da Picada com destino a Barril, 
Vilinha, Corte Grandes até a barra do rio da Várzea. Foi retificada nos anos de 
1927 a 1929. Era então chefe da turma de trabalhadores Antonio Marino Zanatta.

De conformidade com a resolução 459 do Cons. Sup. Da Magistratura, de 
14 de junho de 1959, assinado pelo Des. Celso Afonso Pereira foram instalados 
os serviços judiciais e extra-judiciais da Comarca, oficiando estes serviços o Sr. 
Sadi Missel, então Escrivão Distrital, que também desempenhou as funções de 
Juiz Preparador e Juiz Eleitoral. Era ajudante deste Cartório o Sr. Lauro Mendes 
Castanho. Para Juiz de Paz foi reconduzido o Sr. Rodolfo Azzulin.

O primeiro hospital da cidade era de propriedade do Dr. José da Silva Josilco 
e foi instalado no ano de 1931. Mais tarde o Dr. Horácio Rodrigues da Silva veio de 
Palmeira das Missões clinicar em Seberi. Adquiriu o hospital do Dr. Josilco, tendo 
trabalhado por muitos anos até que veio a falecer. No ano de 1950 o Dr. Hélio da 
Rosa Filho, em sociedade com o Sr. João Tamanini fundaram o Hospital Nossa 
Senhora das Graças, que em 29/03/53 passou a chamar-se Hospital da Caridade. 
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Em 23/01/57 veio clinicar nesta cidade, o Dr. Frederico João Cerutti. Em 17/06/59 
fundou o Hospital Nossa Senhora da Paz.

O primeiro Contingente da Brigada Militar foi o Contingente dos “Aba 
larga”, comandado pelo Cel. Vargas.

 
 Sede do quartel provisório da Polícia rural Montada, popularmente chamada como “Aba 

larga”, localização atual, terreno vago ao lado do escritório de José Hemielewski.

Em 1932 foi construída a primeira casa de alvenaria de propriedade do 
senhor Brasil Gonçalves. No mesmo ano o senhor Gustavo Heringer mandou 
construir sua casa de alvenaria que até hoje conserva o mesmo estilo.

 
Residência do Sr. Gustavo Heringer
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O primeiro moinho de cereais era de propriedade do senhor Belcino Queiroz.
A primeira olaria pertenceu ao senhor Júlio Smaltes construtor destas duas 

residências, pois também era pedreiro. Os tijolos eram feitos a mão com formas de 
madeira. Em março de 1948 a Firma Gemelli Zanchet Ltda, inaugurou a usina 
elétrica que forneceu luz para a cidade. O levantamento topográfico e a medição 
da cidade foi realizado em 1934, pelo topógrafo Zito Marzemback da Comissão 
de Terras de Palmeira das Missões, a mando do Prefeito de Palmeira das Missões, 
Valzumiro Dutra.

de p O i m e n t O d e an t ô n i O ca r l O s ge m e l l i e m 31/10/84

No ano de 1927 meu pai vindo de Passo 
Fundo, construiu uma serraria na Boca da Picada 
e começou a fazer casas para os empregados. Só 
havia mata virgem. Passou a derrubar o pinhal. 
Contratou uma professora e fez uma escola. 
Começaram a vir os alunos. Ficava no local onde 
hoje está a Granja Ruaro. Junto ao trabalho da 
serraria nós tirávamos madeira para levar pelo 
Uruguai e rio da Várzea para a Argentina na 
cidade de São Tomé. A madeira era cedro, pinho 
e louro. No Brasil não valorizavam a madeira. 
Derrubavam para fazer roça. A serraria era 
tocada por uma máquina a carvão. Lá na 
serraria nós tínhamos uma “cantina”e vendíamos alguma coisa para os moradores 
das redondezas. Naquela época os Zanchet vieram de Guaporé e nós fizemos a 
sociedade “Serraria Gemelli Zanchet”, em 1946. O finado Luiz Salvador Gemelli 
construiu o açude.

Nessa época, Vila Fortaleza tinha usina, serraria, moinho, fábrica de móveis, 
a loja do Sr. Arlindo Lasch que vendia de tudo: fazenda, sal, ferramentas, açúcar 
e farinha e um hotel, do casal Armando e Amália Bottan que servia de ponto de 
almoço de comerciantes, reuniões e jantares políticos. Estava localizado no atual 
terreno baldio entre o Pedro e Edvino Tomczak. Encerrou suas atividades logo 
após a emancipação.

A rua principal era um atolador.
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Usina no Rio Fortaleza em 21/02/1948 – Linha Capivara

de p O i m e n t O d e sr.  al b i n O lO r e n ç O na r d i n e m 04/11/84

Lourenço Albino Nardin – Técnico responsável pela instalação da usina

Em 1946 o transporte aqui era feito por tração animal. Nós viemos de 
Guaporé com um caminhãozinho. Os Gemelli tinham um caminhão. O Schaffazick 
era dono de um hotel e o Roberto Schmidt tinha dois hoteizinhos coloniais e uma 
casa comercial. A igreja era um galpão. Tinham desmanchado a primeira igreja. 



   198   

Quando o Pe. Cêbula veio para cá resolveram fazer outra. Foi dura a mão. As 
pessoas que vinham para cá eram atraídas pela cidade, pois aqui havia luz. Lá em 
Frederico Westphalen tinha um motor movido a óleo. Era muito caro. O frigorífico 
tinha caldeira a vapor. A nossa luz era elétrica-hidráulica, mais barata, por isso 
Seberi cresceu ligeiro. Os Zanchet trouxeram muita gente, pois precisavam de 
mão-de-obra. O Romano Zanchet casou aqui em Seberi com a filha mais velha 
dos Gemelli.

A turbina para as máquinas da firma veio de Taquara, mas era importada 
da Alemanha. O gerador era Bromberg. Os Zanchet colocaram luz em todas as 
casas. Só tiraram quando veio a CEEE.

Lá na Boca da Picada havia um posto de compra de porcos: a SUVIR de 
Rio Grande. Era um frigorífico. Aqui tinha o Sr. Batistela, que era o comprador 
registrado. A colônia fornecida de seus chiqueirões e os animais eram transportados 
de caminhão até Santa Bárbara. De Santa Bárbara iam para Rio Grande de trem.

Caminhões da V.F.R.G.S. com destino a Santa Bárbara do Sul, passagem por Seberi. 
Transportavam suínos e produtos dos agricultores

Quando cheguei aqui, encontrei as seguintes famílias: Barbieri, Zanchet, 
Gemelli, Queiroz, Schaffazick, Dalla Nora, Czarnobay, Koproski, Pokulat, 
Piccinini, etc.

 A Firma e a Usina foram um impulso que levantou Seberi. Por que a 
cidade não continuou a se desenvolver? Hoje poderia ser um grande centro. Os 
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colonizadores de nosso município foram principalmente os poloneses que vieram 
da divisa de Passo Fundo, Casca, São Domingos, Alfredo Chaves.

Depois, vieram os alemães e os italianos.

de p O i m e n t O d e Os va l d O sa b i n O da si lva e m 03/04/84

Aqui cheguei em 1926, com oito anos 
de idade. Havia meia dúzia de casas na Boca 
da Picada, onde ficava a sub-delegacia e a 
sub-prefeitura. O resto era matão. Onde está o 
Paulo Gemelli, era o Cartório do Procópio de 
Queiroz. Onde está o Colégio Madre Tereza, 
ficavam as propriedades do velho Zanatta, 
que era comerciante. Mas com a revolução ele 
foi saqueado e ficaram somente suas casas. 
Onde hoje é a praça, era o destacamento do 
18° Batalhão provisório da Brigada Militar 
que permanecia aí para guarnição. Lá na Boca 
da Picada, na frente do Ariosto, onde meu pai 
morou, havia o esquadrão dos Vaqueanos. Eram 
soldados, brigadianos, porém, provisórios.

Eu conheci isto aqui quando era sertão. As casas que existiam eram lá 
na Boca da Picada: a casa do meu pai, do Tenente Borges, a Sub-delegacia. O 
Laudelino de Carvalho era o sub-prefeito e sub-delegado. Depois, na canhada, 
tinha a casa de comércio do Turíbio Bicaco, que era irmão do Dr. Dorvalino 
Bicaco. Onde é a oficina do João Cézar havia umas casas velhas de um senhor 
chamado Gentil. Mais para cá, não tinha nada. Depois, começaram a aparecer 
algumas casas onde hoje é a praça.

Escola não tinha. Meu pai empenhou-se por ela, pois precisava para meus 
irmãos. Foi a Palmeira falar com o Prefeito para que desse jeito de arrumar um 
professor. Conseguiu a Professora Maurícia Martins, irmã do Eduardo Martins. 
Ela construiu uma pequena casa no local onde hoje está o prédio da Dona Alzira 
Pokulat. A Dona Maurícia lecionou muito tempo ali. Mas a escola começou 
mesmo lá na Boca da Picada. Depois é que Dona Maurícia desmatou e construiu 
sua casinha aqui.
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Posso afirmar que Dona Maurícia foi a primeira professora que lecionou 
em Seberi.

A primeira serraria que surgiu na canhada foi do Ricieri Pértile com os 
Queiroz: João e Procópio. A serraria era manual, pois não havia energia. Em 
Palmeira, a iluminação era a querosene. Conheci os lampiões nos postes na Vila 
de Palmeira.

Aos poucos foi se dando o desmatamento cada vez mais para o norte na 
direção de Frederico Westphalen. A primeira capela foi construída no mesmo lugar 
onde está a igreja hoje. Meu pai ajudou criá-la.

O primeiro sino e o primeiro vestuário foram doados pelo pai e pelo avô 
da minha “velha”: os velhos João Maria Caponi e José Ciotti. O meu sogro casou 
e criou família em conjunto. O mais velho sempre mandava nos mais moços. O 
avô da Tereza (minha esposa) ia sempre a Santa Maria pleitear junto ao Bispo 
um padre para vir para cá. O que atendia aqui vinha de Palmeira somente de seis 
em seis meses. O avô da Tereza tinha uma capela em casa. Era muito católico. 
Ninguém ia dormir sem rezar o terço. Foi então que o Bispo mandou o padre 
Victor Batistella para Fortaleza. Este não gostou do lugar e, unindo-se com 
pessoas do Barril, voltaram a Santa Maria e disseram para o Bispo que a paróquia 
tinha que ser lá no Barril, e não aqui, pois lá tinha colonização de origem e aqui 
não. Segundo comentários que corriam na comunidade naquela época, o Padre 
transferiu-o para Barril com o compromisso de visitar mensalmente a Fortaleza. 
Vinha no sábado e ficava até domingo à tarde.

Procissão de Nossa Senhora da Paz (chegada da imagem), na única rua do vilarejo - 1927
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— O Sr. sabe por que foi escolhido o nome de Nossa Senhora da Paz para 
a padroeira?

— Me consta que foi o Zanatto devido à Revolução. A gente dele foi saqueada 
e perderam tudo, então, pedindo a paz para Fortaleza ele fez a promessa e foi 
juntando dinheiro para comprar a imagem.

de p O i m e n t O d e pr O c ó p i O an t ô n i O d e qu e i r O z fi l h O e m 03/12/84

Chegamos em 1925. Era tudo mato. 
Tinha três ou quatro casas. Havia uma estrada 
que iniciava na Boca da Picada. A locomoção 
era só com carreta, carroça e cavalo. As casas 
eram de madeira. Lascava-se o pinheiro 
para se fazer as casas. O telhado também 
era de madeira lascada. Outros faziam de 
pau-a-pique, varinha fina e cobriam com 
vassourinha. As terras no início eram do 
Governo. O povo instalava-se à toa, não pedia 
a ninguém. Derrubavam o mato, plantavam, 
faziam cerca a vontade. Mais tarde corrigiram. 
Aí começaram a cobrar. Uns pagavam abrindo 
estradas. Essa estrada em direção à ponte, 
muitos pagaram em serviço de trechos. Quem tinha dinheiro, como meus tios, 
comprava as terras por 700 réis e as mais caras por um conto e quinhentos. Era 
pago para o Governo através da Prefeitura de Palmeira.

— O senhor lembra alguns momentos de moradores que havia aqui 
quando seu pai chegou?

— O Bortolo Calabria, que tinha o hotel. O Hugo Otonello e o Egídio Maglia 
com casa de negócios. O Antoninho e o Vergílio Simões tinham carpintaria.

— Seberi cresceu; o que o senhor acha que falta para melhorar?
— Uma fábrica. Frederico eu conheci também com poucas casas. Nós íamos 

no moinho lá. Eu e o Dorvalino, meu primo. Um levava uma bolsa de milho; outro, 
de trigo. Ficavam lá para buscá-las dali quinze ou vinte dias. Lá também era mato. 
Tomei água no Barril. Havia uma biquinha, um coqueiro lascado por onde corria 
água. Daí o nome. Esse nome não deveria ter sido trocado.
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Aqui em Seberi tudo era muito simples. De repente saiu um salão (onde sem 
hoje é a Loto) à esquerda da Prefeitura quem vai para a Boca da Picada.

— Quando o senhor chegou aqui já tinha uma capelinha?
— Tinha. Era pequena e no mesmo lugar da Igreja de hoje. Aqui era tão sem 

nada que uma tardinha encheu de porco-do-mato, aí onde é a praça agora. Muitas 
caravanas vinham e não ficavam aqui.

— O senhor saberia dizer por que não ficavam?
— Aqui não tinha recurso, para a frente tinha mais. Certamente as 

autoridades não se importavam. Até seria mais perto de Palmeira, mas o lugar 
nunca foi muito preferido. No tempo da Revolução houve muito banditismo, uma 
matança sem tamanho. Precisava ter coragem para ficar aqui.

— E o cemitério?
— O cemitério eu ajudei a fazer. Os Queiroz doaram a terra. Nós arrancamos 

os tocos, com machado, enxadão, machadinha. Limpamos, fizemos uma cerca 
de ripinhas. Sempre foi neste lugar. Quando falecia alguém a família chegava, 
escolhia o lugar. A família Queiroz doou tudo, mas reservou um pedaço para eles.

Residência de Procópio Antônio de Queiroz – Primeiro cartório
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de p O i m e n t O d e alt i v O JO s é rO d r i g u e s e m 17/12/1986

Podemos dizer que a colonização polonesa 
e “taquariana” começou por volta de 1915. Os 
italianos vieram mais tarde. O primeiro italiano 
foi José Ciotti que fez um lindo parreiral para o 
lado da Ponte Fortaleza. Os taquarianos eram 
gente vinda da margem do rio Taquari. As 
famílias Queiroz, Martins, Padoan, Reis, Rocha, 
Angélico são todos taquarianos. Eles vinham 
também do Triunfo, lutando na revolução. 
Naquela época o comércio da Fortaleza era bom. 
Havia os irmãos Zanatto, o Galego, Diogo Ster, 
o Antoninho Correia, o Roberto Schmidt e o 
Seberino Caponi.

O João do Prado era um revolucionário. Foi um maragato que não se 
entregou. Era Capitão. Ele foi morar para os lados de Frederico Westphalen, 
próximo ao Uruguai. O velho vivia lá refugiado. Tinha muitos cães de caça e 
numa oportunidade estava caçando, quando descobriu o barro medicinal. Ele 
recolheu um pouco e mandou examinar em Porto Alegre, ficando comprovadas 
as propriedades curativas desse barro. Pode-se dizer que o primeiro habitante da 
Fortaleza foi o João do Prado, o descobridor das Águas do Prado.

Existia na Fortaleza naquela época (período pós-revolução) outros maragatos 
que não se entregavam. Maragatos aporriados que viviam nas margens do rio da 
Várzea, do Lajeado do Pôncio e que não deram trégua aos republicanos apesar da 
revolução já estar acabada. Era Prefeito de Palmeira o saudoso chefe da Colonização 
da cidade que hoje tem o seu nome. Ele queria realmente que a paz voltasse. Mas o 
Cel. Valzumiro mandava gente, não para acomodar os fortalezenses. Mandava para 
corrigi-los, o que não estava dando certo. Os homens aceitavam. Mandaram o Cap. 
Vicentino Pereira que não conseguiu falar com os maragatos. Ele foi com cinquenta 
homens e teve que abandonar a Fortaleza. Os líderes dos maragatos eram: Felício 
Bueno, José Pedroso, Deocleciano de Oliveira, Pedro Lemes de Camargo, Domingos 
Galvão. Aí o Dr. Frederico Westphalen falou com meu pai, José Pedro Rodrigues, o 
Juca Lau. Meu pai foi homem que serviu o Partido Republicano, contra os maragatos, 
mas não era obcecado pela luta, não era fanático. Então ele foi escolhido em 1924 
para sub-prefeito e adotou o seguinte sistema: não intimava ninguém a comparecer. 
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Ele e um companheiro, o Cap. Bilau, encilhavam um cavalo e iam até a casa dos 
maragatos. Iam sem medo. O primeiro que visitou foi o Pedro Domingos e conseguiu 
doutriná-los. Nomeou-o Inspetor. Depois passou a visitar o Felicião, e assim foi 
conquistando a todos, até que a paz voltou.

de p O i m e n t O d e re g i n a ci O t t i  e m 05/11/1984

Quando chegamos aqui era só mato. Viemos 
de Ijuí no ano de 1920. A estrada fazia a volta 
nos tocos das árvores. Havia um farmacêutico. 
O remédio era a “Maravilha Curativa”, para 
qualquer doença. O Zanatto e o Brasil Gonçalves 
eram comerciantes. Mais tarde vieram outros. 
Aqui não tinha Igreja. O Padre vinha de dois em 
dois meses. Chegava à tarde e passava a noite. No 
outro dia cedo rezava missa e ia embora. Quando 
o pessoal ficava sabendo ele já tinha ido.

— Quando vocês chegaram havia outros 
moradores aqui?

— Havia o Chico-Bate-Tamanca. Ele era 
tocador de gaita de boca e batia tamancas por aí. Meus irmãos, Bortoli e Jeroni 
vieram morar aqui alguns meses antes de meus pais.

— Qual o motivo que trouxe seu pai para cá?
— Meu pai comprou terras aqui. Ele achava que a terra que ele tinha em 

Ijuí estava muito fraca. Aqui não tinha muitas feras como dizem. Lá de vez em 
quando, cruzava um tigre. Ele vinha do Erval Seco, passava na Barra Funda. Era 
visto lá bem longe. A gente criava porcos, a agricultura era só para o gasto, meu 
pai carroceava e plantava alfafa e milho. Meu marido Lourenço trabalhava no 
moinho que era tocado a água com duas pedras, uma embaixo e outra em cima. A 
de cima moía e a debaixo tinha peneiras com um girau. A água era pouca, então 
ele trabalhava dia e noite para dar um pouco de farinha para cada um. Outro 
moinho só existia em Erval Seco e ficava longe, moía milho e trigo. Mais tarde 
quando as crianças cresceram o Lourenço alugou o moinho e ele foi para a roça 
para ensinar os filhos a trabalhar. Alugou três vezes e não deu certo, então vendeu 
para alguém de Erval Seco.
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de p O i m e n t O d e si lv i n O d e me l l O e m 26/04/1984

Cheguei no dia 28 de julho de 1945. Sou natural de Garibaldi, mas residia 
em Colorado. Já era casado e tinha quatro filhos naquela época. Em dezembro 
nasceu o Vilson. A vila se chamava Fortaleza. Não tinha casa de material, nem 
calçamento. Ali onde hoje é a farmácia dos Biancon, era hotel, com um barro na 
frente que atolava todos os carros. A igreja era de madeira no mesmo local de 
hoje. Davam assistência aos fiéis o Padre Cêbula e o Padre Martin que iam para 
o interior à cavalo.

Instalei minha casa no meio do mato. A estradinha para entrar até ela fui 
eu mesmo que abri. Havia a estrada que ia a São Sebastião e dali até minha casa. 
Fiz um pique de mais ou menos quinhentos metros para poder puxar a madeira 
e fazer um paiol. Morei dois anos neste dito paiol e, então, fiz uma casinha de 
madeira. Comecei a derrubar mato para fazer roça de feijão, milho, trigo. A 
lavoura era feita à mão. Depois fui plantando batata, abóbora e criava leitão 
para o gasto. Todas as espécies de frutas: parreiras, laranjeiras, bergamoteiras que 
também foram plantadas por nós. As mudas e sementes vinham de Santa Bárbara 
quando os motoristas da empresa da viação férrea traziam de caminhão numa 
frota que pertencia à V.F.R.G.S. Fui capataz da granja de abacateiros dos Irmãos 
Raiter; Ferdinando e Leopoldo, por 12 anos. Aí ganhava um pouco para sustentar 
a família.

Vinha a cavalo fazer as compras em Seberi na casa do pai do Getúlio 
Schmidt, o “seu Roberto”. Ali tinha de tudo, prego, farinha, arame, sal, tecidos, 
querosene. Pagava com o que ganhava na granja e as vezes com a safra. Naquele 
tempo aqui trabalhava o Dr. Horácio. Os empregados da granja brigavam, se 
cortavam, adoeciam e nós botávamos todos na carroça do Almeida e trazíamos 
para o Doutor consultar e “costurar”. Isso ele fazia com agulha comum. Os cortados 
gritavam, mas não adiantava.

Sociedade tinha duas. Uma aqui onde hoje é o Elsenbach e a outra feita 
pelo Guinther Heringer onde hoje está a Loja do Arnildo Markus, que durou 
mais. Era um salão de madeira velha, mas como não existia outro os bailes eram 
ali mesmo.
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de p O i m e n t O d e av e l i n O pa d O a n e m 18/09/1984

Cheguei aqui em 1924. O lugar era pouco povoado. Havia um sub-
delegado que era nosso vizinho, o Capitão Laudelino de Carvalho, da Brigada que 
substituía o Delegado de Palmeira das Missões porque Fortaleza era um Distrito. 
A gente pertencia a Palmeira. O Capitão recebia e executava as queixas e ordens. 
O comércio era todo de Palmeira. Aqui não existiam recursos. Era uma grande 
dificuldade. Então os moradores da Boca da Picada onde eu morava, perto da casa 
do Jesus Castanho, vinham até aqui, mais ou menos onde é o Hotel Fortaleza; à 
esquerda tinha o Zanatto. Uma simples casa de negócio. Um pouco mais abaixo 
tinha um galpão bem grande e era o destacamento da Brigada Militar, o 18. Passada 
a Revolução de 23 ficaram dois destacamentos. Um deles era o 3° Pé no Chão, do 
Capitão Laudelino. Ele nos guarnecia, a mim, meu pai e meu irmão por causa 
das vinganças do povo bravo, que eram os que moravam no interior e queriam 
vingar as vítimas de 1923. Aqui nos estabelecemos com selaria, sapataria, fábrica 
de colchões, um curtumezinho. O que era de artefatos de couro, era conosco: selim, 
sela, tudo isso meu pai e nós fazíamos.

Para cá dos Noro tinha um manjolo tocado por água que caía dentro do 
pilão grande, enquanto moía o milho. Fazia quirera, canjica, farinha. Também 
socava erva. Passado um tempo veio um polonês de Ijuí, ficou nosso vizinho. Disse 
que era ‘gasoseiro’ em Ijuí. Só não sabia fazer cerveja. Então foi olhar um lugar 
abaixo do Getúlio Schmidt (hoje) achou uma vertente com água muito limpa e 
colocou uma ‘gasosaria’ ali. Logo em seguida o Roberto Schmidt abriu um ‘bolicho’ 
lá. Onde é o centro agora, não havia nada. Tudo deserto ainda. Mais tarde, daí 
a dois ou três anos veio o ‘seu’ Fabrício Fortes morar ali. Um dia eles pediram 
farinha de fubá emprestada. Ficamos com vergonha. Não sabíamos o que era. 
Farinha de milho, isso a gente tinha. Pouco mais chegou a Aidê com um com um 
bolo de farinha de milho para nós.

Cemitério não tinha. Éramos crianças e íamos num ‘campo santo’ onde 
enterravam gente que matavam. Crianças com aquelas roupinhas encarnadas 
mal sepultadas. Tentávamos cobrir com terra o que aparecia. A gente era guri e se 
ajoelhava ali e rezava.

A primeira capelinha foi feita na Boca da Picada. Apareceu um padre de 
Santa Maria, o Rev. Pe. Victor Batistela que morava no Barril. Pediu ao ‘seu’ 
Procópio Queiroz que indicasse alguém para limpar a capela. Uma vez por mês, 
um irmão e eu passamos a fazer o serviço.
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Aqui na Fortaleza, mais tarde, o pai do Osvaldo Sabino, Os Martins e outros 
resolveram fazer uma casinha para um clube comercial. Uma sociedade. Fizeram 
uma casa onde agora mora o Evaldo Elsembach. Depois fizeram outra para o 
sub-prefeito. Ao redor era tudo mato. Fora de hora não se podia passar por esta 
estradinha, os bichos do mato pegavam a gente.

Depois começaram a povoar a rua principal. Veio um farmacêutico de 
Palmeira. Nesta época já se falava que o dinheiro passaria a cruzeiro, que não 
seria mais os ‘réis’.

As compras eram em Palmeira, o arroz custava 600 réis o quilo. O açúcar 
usina (branco) custava 1 mil réis, a banha 500 réis. Vendíamos a banha aos 
compradores de Palmeira. Levavam aquela ‘barbaridade’ de latas. Os porcos eram 
criados soltos. Ficavam chucros. A fartura era grande, comia-se de tudo baratinho. 
Com 5 mil réis que o pai nos dava, tomávamos cerveja que começou a vir de 
Palmeira.

— E o curtume?
— Tirávamos o couro na dura sorte, o suor caía. O couro era dividido em 

duas partes. Colocava-se nos tanques de água limpa, e depois sobre uns bancos 
de costaneira para ser descarnado ali. O matambre e a carne eram tirados para o 
couro ficar bem limpinho. Depois punha-se em outro tanque com cal para afrouxar 
o pelo. Assim, aprendemos a preparar e curtir o couro.

Nós éramos também influídos a tocar bandônio. O pai comprou um para 
mim. Ele pagou 450 mil réis. Fiquei com água na boca. Tinha um som lindo. 
Muita gente chorava com uma serenata. Eu era um simples tocador, mas a voz do 
bandônio faz chorar mesmo. Mais tarde formamos uma comissão organizadora 
deste que é o Clube Recreativo Fortalezense. Foi comprado o terreno do Fiscal 
‘Cica’ de Palmeira das Missões por 6 contos de réis.

— Que religião havia aqui?
— Só a católica. Era a única igreja existente. Em 1942, mais ou menos, é que 

começou a vir o Pastor Neumam a Erval Seco. Depois se estabeleceu lá. A Igreja 
Evangélica só foi construída aqui em 1951.

— Havia muitas brigas aqui?
— A fama era muito grande. Mas não era tanto assim. Ao menos que eu 

saiba. Na época da guerra houve perseguições aos alemães.
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de p O i m e n t O d O pr O f e s s O r mO z a r t pe r e i r a sO a r e s

Professor Mozart Pereira Soares e entrevistadoras Dinai Maria Figueiredo Bueno, Alice 
Dalla Valle Ritter, Maria Diva Bazzanella Dalla Valle e Nilve Miotto Figueiredo em sua 

propriedade em Palmeira das Missões - 01/03/1985

Em primeiro lugar quero louvar a ideia de escrever a história de Seberi, que 
é um pedaço da grande Palmeira, que por sua vez é filha de Cruz Alta. A região de 
Seberi, até 1879 era selvagem, era sertão, e talvez não tivesse caminho para Iraí.

Em 1878, Maximiliano Beschoren foi contratado pelo Barão de Capanema 
para vir ao município de Palmeira e triangular as terras do Rio Passo Fundo ao 
Inhacorá. Foi ele quem fez o primeiro mapa, publicado pelo Padre Arlindo Rubert, 
no belíssimo livro sobre a paróquia de Frederico Westphalen. Ele reuniu todo o que 
havia anteriormente e compôs, em suas andanças e experiências, um levantamento 
absolutamente extraordinário do município de Palmeira, especialmente da região 
de Seberi, de que ele é o primeiro estudioso.

Durante dezoito anos, Maximiliano Beschoren esteve na região depois de 
ter aberto o pique. No relatório desse extraordinário alemão, que é extremamente 
pitoresco ele diz, queixando-se dos homens que contratou e fugiram: “Hoje roçamos 
1600 metros de um taquaral, como não tínhamos ceia, matamos um bugio. Nesta 
tarde passamos por um arroio que tinha muitos rastros de tigre e ficou com o nome 
deste animal.

Maximiliano Beschoren teve como companheiro de penetração na zona da 
Fortaleza um negro velho aqui de Palmeira, que era ex-corneteiro da Guerra do 
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Paraguai. Era o tio Carlos, e como a regra não falhava nestes casos, adotou o nome 
de seu bem amado patrão, que o alforriou. Seu nome ficou Carlos Beschoren. Eu 
o conheci já na velhice.

Mais ou menos em 1918 houve uma casa de comércio, do Zanatta, que 
ali se estabeleceu. Uma espécie de Hospedaria e abastecimento para as pessoas 
que desciam pelo pique de Maximiliano Beschoren. Não havendo estradas, o 
pique que seguia de Seberi para Iraí era para cargueiros (burros que carregavam 
mantimentos). Eles chegavam no Rio da Várzea, mais ou menos onde se encontra 
a ponte, desciam de canoa, subiam o rio Uruguai, penetravam na embocadura do 
rio do Mel, e descarregavam no lugar das fontes, onde havia um descampado.

Os poucos viajantes que se aventuravam a penetrar até as Águas do Mel 
lá ficavam por um mês e se abasteciam em Seberi. Compravam açúcar, sal, arroz 
e feijão. A carne era abundante. Havia peixe a vontade e caça, principalmente 
antas, que vinham às fontes do Mel e eram abatidas. Fazia-se charque dessa carne.

Nesse momento, Seberi transformou-se em algo que interessava muito 
a Palmeira, porque representava uma promissora vila. Em 1917, começou um 
movimento de expansão. O Governo do Estado resolveu colonizar a região e criou 
em Palmeira a “Comissão de terras e Colonização”, deslocando para cá o Dr. 
Frederico Westphalen, que estava sob a Chefia do Dr. Carlos Torres Gonçalvez, 
cuja sede na época era Santa Rosa.

Para cá mudou então o Dr. Westphalen, que era seu colega, amigo e 
correligionário, pois tinha as mesmas ideias, eram positivistas. Eles resolveram 
criar aqui uma colonização que evitasse (e isto é um capítulo sociológico 
importantíssimo para Seberi) o quisto social. Então eles resolveram dividir as terras 
em lotes de 25 hectares. Isso era mais ou menos o que Maximiliano Beschoren 
havia recomendado. Essas terras eram vendidas para os colonos pagarem com o 
produto da lavoura.

Havia disposição sobre o desmatamento que deveria preservar 20 % da 
mata nativa e o restante poderia ser abatido para a implantação da lavoura que, 
naquela época, pegou a zona da mata. À medida que as terras foram se exaurindo, 
começaram os novos desmatamentos, transformando terras ricas em lavouras 
profundamente abrasivas. A agricultura nos primórdios de Seberi era, como se 
viu, nômade e intensiva.

Foi então criado no atual Seberi, um distrito que se chamou Rincão da 
Fortaleza.



   210   

— A colonização de Seberi deu-se daqui (Palmeira) para lá? Há uma 
versão de que ela teria se dado como consequência da ‘Rota do Gado”que vinha 
de São Paulo. — O que o senhor diz dessa teoria?

— Essa rota houve em Palmeira, mas passava em Nonoai e pelo rio da 
Várzea. Não passava lá. Seberi não foi rota de tropeiro, porque isso seria totalmente 
incompatível com o sertão.

Com a criação do distrito do Rincão da Fortaleza e uma sub-intendência, 
meu avô, Capitão Vicentino Pereira Soares acompanhou o Dr. Frederico Westphalen 
quando ele lá instalou uma sub-sede do serviço da ‘Comissão de Terras’. Esteve 
presidindo a distribuição de lotes para os colonos. Se nascesse alguém da família, o 
colono recebia mais um lote, se morresse não devolviam como faziam os Incas. Os 
familiares ficavam com a terra.

Eram as ideias positivistas do Dr. Westphalen postas em ação. O caboclo 
local, transformado em colono era assistido. Isso antes de chegarem os italianos, 
poloneses, alemães e eslavos. Era melhorado o padrão de vida do caboclo, em 
moradia, higiene, escolarização, etc. E quando estavam mais ou menos politizados 
para receberem seus irmãos, seriam o melhor agente de relações sociais. Colocavam, 
então, os estrangeiros rodeados pelos nativos. Depois os caminhos se cruzavam 
pelos quintais e o amor fazia o resto.

— E por que, então, se formaram os núcleos, como por exemplo o do 
Pinhal?

— Isso foi uma desobediência à norma traçada pelo Gonçalves e o Frederico 
Westphalen que localizavam as pessoas esparsas de tal modo que nunca pudessem 
criar o quisto social. Já havia uma experiência amarga em Novo Hamburgo e 
outras localidades, até com italianos, apesar da latinidade nos aproximar.

— E quanto à praça de Seberi, o que o Sr. sabe? Por que queriam colocar 
o nome de Valzumiro Dutra e não o fizeram?

— Valzumiro, acompanhando o pensamento de seu amigo Dr. Westphalen 
(que também não aceitava a cidade de Barril passar a chamar-se com o seu nome) 
disse que ele estava vivo e não admitia esse tipo de homenagem. Ele se instruía 
muito com o Dr. Frederico Westphalen. Mas o que sei da Praça de Seberi é uma 
coisa muito interessante. Vejam como as coisas viajam. A praça municipal de Cruz 
Alta tem ao norte a prefeitura, ao sul a igreja, e, entre as duas um renque de 
coqueiros em diagonal que se cruzam. No centro havia uma cerca (usada como 
proteção contra os animais no tempo que estes andavam soltos pelas ruas).
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Quando fizeram a praça de Seberi, seguiram a mesma orientação, só que 
a Igreja ficava para leste, o Poder a oeste, mas havia uma avenida de coqueiros 
no centro; exatamente como a avó, a filha. Mais tarde transferiu-se para o sul 
quando construíram a sub-intendência, que foi ocupada pelo Benjamim Fiad: 
‘Seu Filhinho’. Os coqueiros foram derrubados e plantaram árvores ornamentais. 
Alguns coqueiros foram replantados.

 
Vista da antiga praça construída segundo os moldes das praças de Cruz Alta e Palmeira 

das Missões

de p O i m e n t O d e gu i l h e r m e ar g e n ta e m 27/08/1984

Cheguei na Fortaleza em 1934. Havia poucos moradores.
— O senhor lembra quais foram os políticos mais influentes na localidade 

naquela época ?
— Na época o Capitão Bilau (Capitão do Provisório) era o sub-prefeito. 

Logo em seguida passou para Belcino Queiroz. O Ariosto Fortes também era 
estrosado na política.

O comércio era misto de secos e molhados, não havia separação de lojas com 
artigos diferentes. Quem tinha uma loja vendia de tudo. Lembro-me também da 
farmácia, do Antonio Rangel e do Natálio Leite.
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— E sobre a primeira capela?
— Quando eu aqui cheguei tinha uma 

capela de madeira serrada a muque.
— E o primeiro padre?
— Eu, o Roberto Schmidt, o Romano 

Zanchet fomos a Santa Maria falar com o 
Bispo, o D. Antonio Reis, e ele disse: “Vocês 
vão a Nonoai, onde encontrarão um padre 
aposentado, já velho. Falem com ele e ajeitem 
para ele vir de momento, depois pode-se criar a 
paróquia”. Nós fomos a Nonoai e falamos com o 
padre que concordou em vir. Quando chegamos 
aqui, tinha uma festa. Esse padre chamava-se 
José Noglick. Ficou aqui uma temporada. Mais 

tarde vieram os padres Cêbula, depois o padre Augusto, padre Martin, padre Paulo, 
padre Boleslau. Quando veio o padre Noglick, nós fizemos outra capela, sempre 
no mesmo terreno. Compramos mais um pedaço, para ficar maior, pois antes 
era muito pequeno. Quem vendeu foi um homem que trabalhava com pedras, o 
Leopoldo Lük. Morava ao lado do Padre, que me pediu para ajeitar a compra.

—E sobre a Padroeira, quem escolheu Nossa Senhora da Paz?
— Foi o José Ciotti, pai desses que ainda hoje tem aqui. Até o sino foi doado 

por essa família. O sino veio de Ijuí.

de p O i m e n t O d e dO n a he r m í n i a 
qu e i r O z e m 05/11/1984

Aqui cheguei em 1921, aos 17 anos. 
Viemos de Triunfo, de carroça de bois; saímos 
de lá no dia 03 de novembro e chegamos dia 08 
de dezembro, dia do meu aniversário.

— Como foi a viagem?
— Passamos muito trabalho, dormindo 

na estrada. Uma comitiva grande veio junto.
— Como era Seberi, na época?
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— Tinha só quatro casas na Boca da Picada. As casas eram espalhadas. A 
do Zanatto que tinha comércio era ali, onde está o Colégio Estadual Madre Tereza. 
Havia outras casas de moradores, inclusive a do Velho Lito, onde é a casa do Paulo 
Gemelli.

— Quando vocês chegaram aqui, existia a tal fortaleza? A cerca que 
protegia a Vila?

— Nunca existiu cerca, existia o taquaral. Havia tigres e outras feras. Nunca 
chegamos a caçar tigres, mas veado tinha muitos.

de p O i m e n t O d e em i l i a KO p e s K i sa n ta n a e m 05/10/1987

Chegamos em 1923, um pouco antes da 
revolução. Aqui chamava Fortaleza. Na entrada 
da Boca da Picada. Viemos de Ijuí, mas eu nasci 
na Argentina. Meu pai, José Kopeski, veio da 
Polônia.

A escola era pequenina, lá na faixa. 
Moradores éramos só nós, o Rodolfo Azzulin e 
o Antonio Zanatta que tinha casa de negócio, 
uma ‘bodeguinha’. Hotel, havia só o do Bortolo 
Calabria.

A capela era um ranchinho. O padre 
vinha rezar uma vez por mês, mais ou menos. As 
compras de alimentos, roupas, instrumentos de 
agricultura eram feitas em Palmeira, levava-se dois dias de carroça para chegar lá. 
Meu primeiro filho ganhei na estrada, viajando para lá.

Fomos buscar mantimentos e estavam brigando na revolução e não deixavam 
passar. Ficamos um mês na estrada. Eram os chimangos contra os maragatos. Era 
‘coisa braba’. Se nós passássemos morreríamos também.

Uma vez, eu já estava com o filho nos braços e fomos a Palmeira buscar 
sortimentos. Os chimangos nos atacaram e apontaram as armas para não 
seguirmos. Um deles chegou até na carroça e pediu para comprar sal. Meu marido 
deu o sal. Em troca nos ofereceram uma manta de carne de rês. Muita gente 
passava com a carroça carregada e não cediam a eles. Aí tiravam tudo. Foi o que 
se passou com a finada Emília Johan.
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de p O i m e n t O d e ma n O e l mO r e i r a ba r b O s a,  e n t r e v i s ta e m 
xa n x e r ê, a b r i l d e 1987

Nasci em Lagoa Vermelha, em 19/01/1909. Vim para Palmeira em 1933. 
Mas antes andei por toda parte. Fui transferido da Brigada para o 3º Pé-no-Chão 
que estava em Quaraí, mas fiquei em Palmeira.

— E sobre Fortaleza o que o senhor pode nos contar?
— Foi um dos maiores distritos de Palmeira das Missões. Naquele tempo 

era um lugar muito violento. Havia muitas intrigas e inimizades por questões 
políticas. Restos da revolução de 23. Mas era um distrito de gente muito boa 
também. O Governo sempre contou com muitos elementos de lá. Os Felício Bueno, 
que foram maragatos na revolução, depois passaram para o getulismo. Quando 
houve o levante de 37 eles organizaram, por ordem do Governo do Estado, turmas, 
piquetes disfarçando-se que estavam fazendo serviços nas estradas, mas em vez 
de ferramentas tinha armamentos. Eram comandados pelo Coronel Valzumiro 
Dutra. O comandante das unidades era o coronel João Alberto. O Felício Bueno 
era subordinado.

— Quem mais o senhor conheceu ali na Fortaleza?
— Os Pôncio de Oliveira, Galvão Bueno, Domingos Camargo, João Camargo. 

Um dos filhos do Felício, o Pedruca foi morto na Rodoviária pela polícia.
— E as tropeadas que iam para São Paulo o senhor viu?
— Havia grandes tropeadas na Palmeira. Tropeiros que conduziam até 400 

mulas. A maioria dos moradores da Fortaleza tinha criação de gado. As lavouras 
eram para o gasto. A indústria de erva era muito forte. Todos os fazendeiros da 
Fortaleza plantavam erva, criavam gado e vendiam mulas. Esses animais eram 
negócio certo.

— Dos moradores da Fortaleza o que o senhor sabe?
— Conheci muitos colonos ali. Eram trabalhadores e pacíficos. Davam 

obediência as autoridades. Eu lembro do Zanatto, Schmidt, o nono Mello, os 
Gemelli, os Camargo e outros.

Quando conheci Fortaleza era um distrito muito atrasado, desde aulas, 
recursos. O Coronel Valzumiro deu tudo o que pode para o lugar prosperar. Ele 
mandava no prefeito. Ficava um prefeito lá se ele queria. Senão ele botava hoje 
e amanhã tirava. Com o movimento de 30, quem assumiu a intendência foi o 
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Adolfo do Amaral e depois o Juca Lau. Fortaleza era uma vilinha muito pobre. As 
casinhas eram de madeira, cobertas com taboinhas. Não havia telhas. Existiam 
algumas bodegas. As pessoas eram simples e trabalhadoras. O mais forte da vila 
era ali, onde estão os Gemelli: comerciantes, sub-prefeitura, etc.

O Zanatto era um elemento de muita confiança no município. Parece que 
uma vez ele foi processado, e o Cel. Valzumiro muito o ajudou. Era um gringo 
muito trabalhador.

— E a igreja, como o senhor conheceu?
— Era uma igreja muito comum. No mesmo lugar de hoje. Pouca gente a 

frequentava. Mais eram as mulheres e o pessoal de origem, mais chegado á religião, 
ao padre.

— E sobre o ‘poço dos afogados’ o que o senhor pode contar?
— Esse negócio que contam até hoje de que matavam e atiravam num 

poço, escondiam numa lagoa, a metade é mentira. Eu sei. Eu digo a verdade. Sou 
chegado as coisas a fundo.

de p O i m e n t O d e ed ua r d O ma r t i n s d e sO u z a e m 22/10/1984

— Aqui cheguei em novembro de 1902. 
Viemos de carreta de bois e ficamos na casa do 
Dr. Manuel Camargo. Moramos com ele por dois 
anos, num galpão. Depois compramos uma terra 
nos campos do falecido Fabris. Moramos lá um 
ano, mas devido à Revolução tivemos que vir 
para cá (Linha Bonita). Compramos terras do 
Mico, do Jesus Castanho.

— A sua irmã foi a primeira professora?
— Existia falta de professores e ela veio 

morar aqui, chamava-se Maurícia. Vieram de 
Taquari. Naquele tempo, era o sub-prefeito Juca 
Lau. Ela começou a lecionar ali onde mora a viúva do Luiz Gemelli. As crianças 
usavam a pedra e uma pena para escrever. Depois, mais ou menos ali onde está o 
Paulo Pereira, estabeleceu-se o Dr. Josilco Correia, que foi, mais tarde, o diretor do 
Grupo Escolar. O primeiro médico de Fortaleza foi o Dr. Fürh, morava ali perto da 
Cooperativa. Depois é que veio o Dr. Josilco.
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Nossa família dedicou-se à agricultura. A terra era nova. Tínhamos que 
derrubar o mato e cultivar a terra. Não existia esse sistema de máquinas. A 
máquina destrói com tudo. Naquele tempo os tocos tinham que apodrecer e ficar 
lá. As ferramentas eram: machado, enxada, foice e arado. O meio de transporte 
era carreta de boi e carroça de oito ou nove animais. O produto era transportado 
a Palmeira. O feijão custava 5 mil réis o saco, e a gente, então trocava a querosene, 
sal, açúcar, farinha, arroz, etc., tudo o que não tinha aqui. As vezes, comprava-se 
tecidos também. A escolinha começou na casa da Maurícia mesmo, que já veio 
casada de Triunfo.

— O que plantavam naquela época?
— Feijão, trigo, fumo, mandioca, batatinha, batata doce, milho, etc. Soja 

não, porque não existia semente. A colheita era boa, toda vida foi. Se não tinha 
saída, a gente guardava de um ano para o outro e ia gastando. Enchia-se um 
galpão grande e guardava-se.

— O clima como era?
— Muito saudável, tanto para a gente como para as criações.
— E o hospital, já existia?
— Não. Na época usava-se muito a homeopatia, erva e mel de abelha. Só 

remédios naturais.
— E os bailes como eram?
— Saía algum baile em Seberi, lá na casa do Seberino Caponi. A gente ia a 

cavalo para os bailes. Só entrava quem tinha convite. Não eram bailes públicos. A 
música era de bandônio. O ‘seu’ Avelino Padoan era o tocador.

— Por que o nome da paróquia Nossa Senhora da Paz?
— Certamente pela paz que todos queriam na época da Revolução.
— As casas como eram?
— As casas eram simples. Cobertas de taboinhas e as aberturas eram brutas, 

aplainadas a mão. Mais tarde apareceu o Antoninho Simões, pai do Julinho, que 
fabricava mobílias.

—E o fogão?
— Era uma chapa comprida com as bocas para colocar as panelas. A lenha 

era cortada comprida. As panelas eram de ferro. O forno para fazer o pão era feito 
de pedra, pois não havia tijolos.

— Qual a madeira que existia aqui na época?
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— Pinheiro, cedro, grápia, canela. Havia muita variedade de madeira e na 
costa do Fortaleza havia um erval muito grande. Desapareceu tudo com o plantio 
da soja. Quando começou aquela ganância pela soja, os ervais foram invadidos. 
Eu dizia: nós vamos pagar pelo quilo de erva o mesmo que pelo quilo de carne. E 
não está muito longe.

— E o trigo?
— Dava muito bem. Naquele tempo não havia trilhadeira, então a gente 

plantava o trigo, depois cortava bem seco, colocava na eira com a espiga para cima, 
depois com os cavalos a gente trilhava. Para moer o trigo, levava-se ao moinho do 
marido da comadre Ermínia Queiroz. Os Queiroz tinham também engenho, mais 
abaixo das casas populares (hoje). O moinho era movido a água e o engenho á 
máquina locomotiva.

— E o padre?
— Vinha benzer as casas, combinava o serviço com as pessoas. Quando foi 

para fazer a Catedral, ele veio e combinou para se fazer a base por cinco contos 
de réis. Os fiéis tinham que juntar um conto de réis por ano. Terminada a base, 
foi feito novo acordo para concluir a igreja. Naquele tempo, era tirado ajutório 
para tudo o que o Padre planejava. O primeiro padre aqui foi o Monsenhor Vitor. 
Depois veio um padre por mês. Naquele tempo predominavam os poloneses aqui. 
Lá nas bandas do Pinhal, vinham nos domingos as carrocinhas cheias de gente 
para a missa. Os italianos foram para o lado de Frederico Westphalen. Os Zanchet 
de Taquaruçu vieram para se instalar aqui mas, devido a isenção de impostos, 
foram para Frederico Westphalen.

de p O i m e n t O d e en i fa l c ã O fi g u e i r e d O 
e m 27/04/1987

Naquela época (1922) estavam abrindo a 
picada que ia para Iraí. Diziam trilho. A gente 
andava só de carroça e a cavalo.

O Saul Missel (pai do Sadi Missel) era 
do 3º corpo auxiliar do Cel. Valzumiro, era 
sargento. Tinha também o Tenente Odilon Missel. 
O Filhinho Fiad foi sub-prefeito de Fortaleza. 
Morava ali onde hoje mora o Dorvalino Bueno.
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— As eleições como eram?
— Faziam no caderno. Em Palmeira era feito o título. Eram uns papeizinhos, 

nem assinavam. Não tinha foto. Já vinha a cédula com o nome dos candidatos. 
Os votos eram contados na Prefeitura de Palmeira. Meu avô Olegário Falcão, foi 
Prefeito por dois anos.

— Havia muitas apostas?
— Muitas. Tinha capangas que perseguiam os chefes políticos. Meu avô 

tinha os seus capangas. Ele ficou pobre, só por política.

de p O i m e n t O d e ma r c i a n O pô n c i O d e Ol i v e i r a e m 13/04/1987

Nasci na Fortaleza, em 05 de julho de 
1910. Morava onde hoje é a granja do Ruaro, 
onde tem um cemitério. Minha mãe dizia que 
era biriba, viera do Boi Preto. Não sei de onde 
meu pai veio. Meu avô foi quem requereu a 
posse dos Pôncio. A família era constituída por 
Silvério, Pedro, Atanásio, Porfírio. Todos eram 
Pôncio de Oliveira. O primeiro comerciante de 
quem eu tive notícia era um tal de Barkoski, 
tinha uma bodega onde morava o finado 
Herculano, na baixada (Boca da Picada). O 
padre vinha de Palmeira, a cavalo, para fazer os 
batizados. Eu já era grande quando fui batizado 
e lembro. Os vizinhos se reuniam na casa de uma tia minha e aí eu fui batizado. 
Dos intendentes, lembro-me do Juca Lau”.

— E as diversões?
— Onde a gente queria, fazia um salão de baile. Limpava o chão, fazia-se 

uma ramada e tocava a dançar. Com muito jeito e respeito. Havia já alguns salões 
de baile mas, em caso de aperto, armava-se a ramada para uma brincadeira.

— E as feras?
— Eu vi algumas, mas já mortas. Minha mãe pisou em muitos rastros de 

tigre, quando ia para as nossas plantações. Antes de meu avô vir para cá era sertão 
mesmo. Foi o meu avô, primeiro morador, que conseguiu a posse de seiscentos 
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alqueires. Era muito grande. Ia lá pelo Pedro Domingos, pela sombra do mato, 
descia no Herculano, Fortaleza e Lajeado Vicente que teve o nome de meu avô. 
Fica mais ou menos frente ao Engenho Queimado. No título da divisa consta 
Lajeado Vicente.
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Caçadores de Seberi, da esquerda para a direita 
1. Sr. Monteiro (delegado); 2. Sr. Antão (farmacêutico); 3. Sr. Francisco da Silva Braga; 4. 

Sr. Guinther Heringer; 5. Cícero Viana (menino).

4 a re v O l u ç ã O d e 1923 e s ua s cO n s e q u ê n c i a s n O mu n i c í p i O d e 
se b e r i

Povo que ignora sua história/ não desenvolve 
a tradição/ assim perde a sua memória/ e 
desaparece a cada geração”

(Máxima do Movimento Tradicionalista Gaúcho)

Fatos ocorridos durante a Revolução “No Rincão da Fortaleza, Palmeira 
das Missões, o Cel. Serafim Assis é derrotado em ligeiro combate pelo Capitão 
legalista Vicente Pereira Soares, sendo este o primeiro sangue derramado na luta 
que se iniciava”- (Revolução de 1923 – Arthur Ferreira Filho).

Muito se fala dessa revolução, a última de cunho estadual e caráter civil, 
com motivações próprias, referente a situações que o Estado passava naquele 

“
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momento e situações ainda muito vivas na memória de todos dos eventos de 
1893. Para entendê-la é preciso lembrar que a Revolução de 23 foi o movimento 
armado, ocorrido no Rio Grande do Sul durante onze meses daquele ano. 
Lutaram, de um lado, os partidários do presidente do Estado, Borges de 
Medeiros (Borgistas ou Chimangos, que usavam no pescoço, como distintivo 
ou característica, o lenço branco) e, de outro, os revolucionários, aliados de 
Joaquim Francisco de Assis Brasil (Assisistas ou Maragatos, que usavam no 
pescoço, como distintivo, o lenço vermelho).

Borges foi reeleito e tomou posse para o 5º mandato como Presidente 
da Província, mas os Maragatos não se conformaram e, alegando fraude, 
começaram uma revolta armada para tomar o Poder. Os Maragatos, sem 
condições econômicas, sem armas e com pouca gente, acabaram fazendo 
um acordo de paz (Acordo de Pedras Altas), mas novas eleições com o fim 
da reeleição de Borges viria só anos depois. No norte do Rio Grande do Sul, 
mais especificamente, no 8º distrito de Palmeira que compreendia o Rincão 
da Fortaleza, o conflito foi acirrado com escaramuças, rivalidades, lideranças 
dos dois lados guardando rancores e desejos de vingança. Havia banditismo 
também. As raízes das discórdias eram anteriores a 23 remontavam ao conflito 
armado de 1893. Os personagens políticos eram os mesmos.

Na virada do século, fugindo ou se protegendo das escaramuças da 
revolução Federalista de 1893 algumas famílias vieram de Cruz Alta em direção 
ao norte e se estabeleceram na zona de transição entre o campo e o mato 
fechado achando aqui uma posição favorável na proteção da floresta se houvesse 
necessidade de abrigo de inimigos, uma vez que todos tinham raízes Maragatas. 
Neste ciclo migratório em um primeiro momento adentraram a floresta onde 
aconteceram nucleações que mais tarde tornaram-se vilas e depois cidades 
como Seberi. Criaram núcleos como a vilinha próxima à Frederico Westphalem 
e à Linha dos Galvões depois, Laranjeiras em Vicente Dutra, em sua retirada 
penetrando o Sertão.

Importante deixar registrado que o Rincão da Fortaleza, mais tarde 
8º Distrito Fortaleza, era um entreposto estratégico e no vilarejo ficava a 
entrada para estas nucleações que passaram a existir e a partir daqui seguiam 
mantimentos e notícias.

Um marco na resistência ao governo estadual no Rincão da Fortaleza, em 
23, está sem dúvida, além da questão política de ser contrário ao governo de 
Borges de Medeiros, a questão agrária. Em 1917 quando o governo estadual 
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estabelece a Inspetoria de Terras em Palmeira das Missões e nomeia o engenheiro 
Frederico Westphalen para comandar, na intenção de povoar esta região com 
os imigrantes Europeus, encontra aqui um nativo que não aceita, pois algumas 
famílias têm a posse da terra e a contrariedade ao governo. A região era um 
caldeirão fervente, não pronto a transbordar e sim transbordando a cada vez que 
o fogo apertasse. De um lado, os antigos moradores a maioria revolucionários, 
de outro, os colonos pacíficos, que vinham cumprir uma política do governo do 
Estado e ampliar a fronteira agrícola e povoar a região.

Ilustrando o que aqui foi dito, no dia 18 de Novembro de 1922, um ano 
antes, portanto do primeiro combate que aqui teria sido o primeiro da revolução 
conforme abre nosso documento, o engenheiro Frederico Westphalen juntamente 
com uma escolta de Brigadianos estava na Fortaleza. Em um determinado 
ponto se encontrou com Antônio Felício Bueno e alguns Maragatos. Frederico 
Westphalen dá ordens para os Brigadianos desarmarem Felício, que ataca a tiros 
a comitiva, se afasta, novamente volta a atacar. São dois feridos, um de cada lado.

Nesta mesma fonte pesquisada encontramos uma referência a presença 
do General Leonel Rocha, líder Maragato aqui da região, homem que tem 
uma particularidade em relação aos demais chefes revolucionários, não é 
um estancieiro ou politico como os demais, e sim um ervateiro, com grande 
liderança na mão de obra desta atividade então muito intensa, líder de caboclos 
e ervateiros, conhecedores da região como ninguém. É o exemplo acabado do 
gaúcho a pé.

Em Seberi, os líderes que se envolveram na Revolução de 23 foram: 
Antônio Felício Bueno, Pedro Lemes de Camargo, Domingos Galvão Bueno, 
Severiano Pereira da Silva, Dioclécio de Oliveira, Antônio Castelhano entre 
muitos outros.

A situação, na Fortaleza, só se normalizou, quando, em 19/05/1925, 
acampou, na Vila, o Esquadrão 18º Corpo Auxiliar da Brigada Militar, ficando 
até o final de 1927. A partir do governo de Getúlio houve a busca e apreensão de 
todas as armas em posse de todos.

Pesquisa de: Emídio Cezar e Luiz Castanho/2018.
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a r e v O l u ç ã O d e 23 – de p O i m e n t O s da m e m ó r i a p O p u l a r

de p O i m e n t O d e dO n a re g i n a ag O s t i n i  ci O t t i  e m 05/11/1984

 Uma noite eu estava com dor de cabeça de tanto trabalhar. Disse ao 
Lourenço que ia deitar e que ele ficasse conversando com nosso vizinho, o João. Os 
cachorros fizeram barulho lá na casa dele e o Lourenço disse:

 — Vai lá, vizinho; tem bicho nos cachorros.
 Ele respondeu:
 — Não é bicho, é gente.
 Como as pessoas não o encontraram, vieram até a nossa casa. Eram os 

revolucionários, deram o ‘ô de casa’, e engatilharam a arma. O Lourenço demorou 
para abrir a porta, e eles, então, a derrubaram. O Lourenço me chamou. O João 
escondeu-se na escada. Eles entraram e perguntaram pela pessoa que estava lá. O 
Lourenço respondeu que não tinha ninguém. Aí eles queriam conta do homem. 
Lourenço pegou uma lanterna e teve que mostrar na varanda o homem que estava 
lá. Eles disseram:

 — Então você está apoiando este maragato?
— Não, ele é meu vizinho. Eu nem o conheço direito. Faz quinze dias que 

moro aqui e o estava recebendo como visita.
 Enquanto isso, um deles pegou o relógio que estava pendurado na parede 

e o outro pediu a arma. Lourenço mandou que eu entregasse uma espingarda 
que estava em baixo do colchão. Entreguei a Winchester, presente de meu sogro 
a meu marido. Meu sogro ganhou-a em Santa Catarina, quando lá entrou como 
imigrante, devido a feras que existiam naquela região. Quando a arma estragou, 
meu sogro deu como lembrança. O homem quando viu, ficou bravo e disse: — você 
é guerreiro, isto é arma de guerra. Aí eu respondi:

— Não senhor, nós não somos nada. Esta arma é presente do meu sogro 
como lembrança.

Aí eles pegaram o Lourenço e o João, amarraram os dois juntos e os levaram. 
Passaram um lajeado cheio de pedras e disseram:

— Onde vocês caírem, ficam. Vai bala.
Mas não caíram. Quando chegaram em frente à casa do João, perguntaram:
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— Você quer se despedir da sua gente?
Ele disse que não. Então tocaram em frente.
Pouco adiante, desamarraram os dois juntos, amarraram uma corda no 

pescoço do Lourenço e mataram o João. Na manhã seguinte veio o França, filho 
do João, e eu perguntei dos dois. Ele disse que seu pai estava morto; do Lourenço 
não sabia. Aí eu peguei um animal muito fiel, as duas meninas e fui para a casa 
do meu pai. Cheguei lá, contei da morte do João, e disse que estava à procura 
do Lourenço. Meu pai falou que já sabia que iam matar o João. O mandante 
foi seu próprio irmão, o Pedro, que o denunciou. Então, meu pai saiu para ver 
se encontrava o Lourenço. Era amigo dos revolucionários e do Capitão que os 
comandava. Encontrou o Lourenço que já estava voltando. Devolveram só um 
facãozinho. O relógio e a Winchester ficaram.

— O que o Lourenço contou quando voltou da prisão dos revolucionários?
— Ele foi levado a pé, puxado pelo pescoço, a trote de cavalo. Se caísse levava 

bala. Ficou até as nove horas na cadeia. Ele não apanhou. Só foi xingado e depois 
solto.

— A senhora lembra o nome de algum?
- Só lembro do tal de Felisberto, que depois morreu aleijado.

de p O i m e n t O d e sa d i mi s s e l e m 24/10/1984

Durante o período revolucionário de 1923, muitas mortes, roubos, pilhagens, 
perversidades foram praticadas aqui, por parte de elementos radicados no local, 
e que se prevaleciam das circunstâncias do momento, para amedrontarem os 
tímidos e desarmados colonos. Praticavam toda sorte de barbarismos, levando 
tudo o que podiam, deixando muitos na miséria. Nesta ocasião foi o Sr. Romano 
Motta, Agente Consular da Itália, muito bem relacionado com as autoridades da 
República, vendo os grandes prejuízos que tais fatos devam à vila, resolveu entrar 
em entendimento com os colonos, e formar a Liga da Defesa Colonial. Possuindo 
conhecimentos militares, Romano Motta fora Capitão do Exército Italiano, 
assumiu o comando da Liga, sendo auxiliado pelos senhores Luiz Domingos de 
Arruda, João Valentin, Agostinho Trezzi e outros. Dessa maneira surgiu o boato da 
organização da Liga, e conseguiu ele, evitar a continuação dos saques e banditismo, 
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pois logo correu o boato que a Liga era forte, tinha bons armamentos, e era grande 
contingente de homens decididos a manter a lei e a ordem do distrito.

Em 19/05/1925, acampou aqui na vila, o Esquadrão do 18º Corpo Auxiliar 
da Brigada Militar, comandado pelo Capitão Aristides Gabriel Haeffner, cuja 
corporação permaneceu destacada nesta localidade até fins de 1927.

Durante o período que esta corporação aqui ficou foram travados diversos 
combates contra elementos revolucionários, comandados por Felicio Antonio 
Bueno, Pedro Lemes de Camargo, Dioclesiano de Oliveira, Antonio Castelhano, 
Pedroso e outros. Também em 1925 veio para Seberi um contingente de trinta 
homens do Esquadrão de Vaqueanos, comandados pelo Cel. Finzito, para ajudar 
a manter a ordem na Fortaleza.

de p O i m e n t O d e av e l i n O pa d O a n e m 18/09/1984

— O que o senhor nos conta de fatos da Revolução?
No 18, destacado aqui, havia um tenente. O número de soldados não lembro. 

Eles faziam a guarnição, porque a lei ficou frouxa.
O Getúlio queria se candidatar para presidente mas Flores da Cunha e 

outros queriam a ditadura militar, só exército. Entrou aquela política. Todo mundo 
podia andar armado. As vinganças continuavam. Então, o Capitão Laudelino 
recebeu queixas de um homem, que era criminoso de muitas mortes, e continuava 
matando. O Capitão deu ordens para prendê-lo. Mas era para agir com calma 
e, caso ele reagisse com armas causando alguma vítima, aí sim; era para matar; 
caso contrário, era para levá-lo preso a Palmeira. Os soldados foram. Já estavam 
habituados a matar, achavam bonito, talvez. Chegando lá, sitiaram a casa (era 
perto da minha colônia). O homem tinha seis ou oito filhos, e a esposa disse:

— Olha a escolta. Vieram te prender.
Ele correu pela porta dos fundos. A casa estava sitiada, mas deixaram 

aquele vão livre, atrás da portinha da cozinha; ficou fácil. Ele correu uns dez ou 
quinze metros. Aí deram dois tiros de mosquetão pelas costas.

Pegaram o corpo, atravessaram na frente do cavalo e trouxeram-no morto. 
Chegando aqui, na Boca da Picada, chamaram pelo Capitão, que disse:

— O que é isto?
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Um apeou do cavalo, ajudado pelos outros; levou o morto para dentro: 
precisavam lavrar o auto, etc.

Capitão Laudelino então disse:
— Não era para matar o homem.
— Mas ele correu.
— Se correu, deu as costas, não queria briga. Por que vocês o mataram?
—Mas o senhor disse que se ele reagisse...
— Mas não reagiu. Correu.
O Coronel Laudelino era um homem muito bom. Agia só pelo direito. Mais 

tarde foi morar em Vicente Dutra, foi processado e condenado a dez ou quinze 
anos de cadeia, porque a culpa passou para ele, que era o responsável.

Pelos depoimentos da viúva, e de alguns vizinhos, dos oito, só dois ficaram 
livres do processo. Um era o Izaltino, e o outro não lembro.

— E a história do Bizzelo?
— O José Bizzelo era de origem italiana, morava aqui com a esposa, tinha 

filhos pequenos. Um dia apareceram dois soldados com um homem amarrado. Era 
o José Bizzelo. Foram direto a um poço abandonado.

Falaram:
— Senta.
Ele sentou-se na caixa do poço. Nós fomos chegando mais perto para ver.
 Que jeito você prefere morrer?
— Vocês é que sabem. Me sentenciaram para morrer, tanto faz pela frente, 

como pelas costas, do jeito que quiserem. Estou disposto a tudo.
— Então vire-se, que eu vou atirar no peito, que é para morrer logo, não 

sentir dor quando cair lá em baixo.
Nossa Senhora, aquilo foi demais. A gente conhecia o seu Bizzelo. Nós 

choramos. Ele virou-se. O soldado do 18 atirou e lá foi ele de ponta cabeça, naquele 
poço velho. Dizem que já havia uma grande quantidade de ossos ali. Isso contava 
o papai e a gente ouvia. O nome dele era José Bizzelo, o degolador. Ele ficou 
aquerenciado na Fortaleza, perto do seu Otávio Rosa. Um dia ele matou um porco 
nosso que tinha fugido. A gente não reclamava, porque o homem era perigoso.

Muitos dos revolucionários de 23 ficaram morando aqui. O Simão Polidorio 
por exemplo. Outros foram embora para sua querência. Muitos casaram. Eles 
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estavam destacados para cá, e saíam para brigar pelos campos, atacavam. Eram 
dois esquadrões muito grandes. Era o 18º e o 3º Corpo. Depois da Revolução não 
ficaram todos. Ficaram só alguns em cada destacamento.

Contingente militar do terceiro corpo provisório diante da antiga capela de Seberi 
comandado por Juquita Buava

Acampamento do 18º Corpo Auxiliar da Brigada Militar provisório- Estabeleceu-se na 
Boca da Picada em 1925 e permaneceu até 1927. Foi comandado pelo Capitão Aristides 

Gabriel Haeffner.
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Da esquerda para a direita, sentados: 2) Dep. Tarso Dutra; 4) Dr. Paulo Westphalen; 5) Saul 

Missel; 6) Cap. João Vidal; 7) Maj. Felisberto Muniz Reis; 8) Maj. Médico Dr. Mayer do 
3º Pe-No-Chão; 9) Ten. Cel. Riclopata; 10) Cel. Serafin de Moura Assis; 11) Pref. Adolfo 

Amaral; 12) 2º Ten. Buava; 13) Cap. Juquita Buava (morto numa emboscada pelos próprios 
companheiros); 15) Cap. Raimundo Diniz; 16) Cap. Chico Fritz; 17) Maj. Laudelino 

Camargo.

de p O i m e n t O d e Os va l d O sa b i n O da si lva e m 03/09/1984

— O que o senhor tem a nos dizer sobre a Revolução?
Quando veio a notícia que o Cel. Leonel da Rocha havia atacado Porto 

Feliz (hoje Mondaí), ele era chefe revolucionário e aqui tinha o Destacamento do 
18º. Os soldados pegaram a estrada e foram para Palmeira. Então o sub-delegado 
Laudelino Carvalho disse a meu pai:

— Sabino, vamos nos retirar porque nós não somos testas de ferro para 
aguentar. Se os nossos guardas desistiram, nós é que vamos ficar? Porque se esta 
gente vem, esses revoltosos, o que será feito de nós?

Saímos daqui com uma tropa de gado. A vizinhança reunida juntou ovelhas, 
porcos: tudo tocado. Fomos parar lá na fazenda Queimada, perto de Ijuí, e no fim, 
o Coronel não veio até aqui. Do Porto Feliz, ele foi para outro lado. Então, ficou 
o dito por não dito, ai organizaram o 3º Corpo de Vaqueanos da Brigada Militar, 
que veio para cá. Acamparam na Boca da Picada, chefe era o Coronel Valzumiro 
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Dutra. Nós saímos em outubro e voltamos em janeiro, quando já estava tudo 
organizado. As famílias do sub-delegado e outros que foram conosco voltaram 
antes. Só a nossa família é que ficou até janeiro. Quando voltamos, o chalé que 
era nosso estava ocupado por Oficiais do 3º Corpo. Foi preciso muito jeito para 
arrumar umas partes da casa, para entrarmos, até que serrássemos madeira, 
fizéssemos casa na colônia, deixando a outra para eles.

A Revolução na época, era entre maragatos e chimangos.
— E da Revolução do Getúlio, o senhor participou?
Teve um irmão meu que foi até São Paulo. Eu não fui. O meu irmão era o 

Sargento Forriel, morava em Iraí. Mas não lutaram quando chegaram lá; já havia 
terminado. O seu Eduardo Martins foi um dos que entrou nas linhas de combate 
e tirou paulista a facão das trincheiras. O Eduardo Martins andou engarupado e 
conta ‘causos’ horrorosos da Revolução, do que passaram, e do que sofreram.

A padroeira, Nossa Senhora da Paz, ficou aqui, porque aqui era foco muito 
brabo das Revoluções daquela época. A gente do Zanatto foi saqueada, perderam 
tudo. O João Markoski, pai do Romano, também foi roubado. E a mulher do 
Zanatto fez a promessa.

— Eles matavam as pessoas?
Eles judiavam muito. Uma vez um homem foi amarrado com uma corda no 

pescoço e puxado pelo cavalo. Faziam o cavalo galopear para o homem corcovear 
no meio dos tocos, na picada, descalço. Tinha que correr. Defender-se para não 
cair e ser arrastado pelos tocos das árvores.

— E quem fazia isso?
Os maragatos.
— Eles roubavam gado? Alimentos?
— Naquela época do pai e avô da Tereza, minha esposa, mataram a vaca e 

ficou o terneiro berrando. Eles comiam o que podiam, carregavam o que podiam e 
deixavam o resto. Ela (a Tereza), conta que era pequenota, estava com o pé cortado 
de machado, a minha sogra pegou um pano de eira, colocou as roupas melhores ali, 
dobrou o pano e sentou-a sobre esses panos. Eles vieram e levaram o que quiseram. 
Sobrou aquelas roupas boas, porque a menina estava sentada em cima e eles não 
mexeram para ver o que havia ali. Tereza sempre conta que minha sogra pegou 
uma latinha com niqueis e uma enxada e, em vez de tirar salada, foi enterrar a 
latinha para não ser saqueada. E quando normalizou, a avó e a madrinha dela, 
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Dona Margarida Ciotti, voltaram lá para retirar a lata e não encontraram mais. 
Certamente alguém viu, foi lá e desenterrou.

— E como terminou tudo isto?
Normalizou com a Revolução de Getúlio Vargas, que implantou a Frente 

Única. Em 30, ele tomou o governo de Washington Luiz. Em 32 os paulistas 
quiseram depô-lo. – Nova Revolução. — Aí ficou mais fácil para o Getúlio amassar 
os paulistas. Então, dali para cá veio normalizando, com a ditadura de Vargas, 
porque até o ano de 1930 era essa confusão.

Na Revolução de 30, que foi no Rio de Janeiro, os três Estados do Sul fizeram 
um levante e botaram o Washington Luiz a correr. Houve fraude nas eleições que 
o Getúlio era candidato da oposição. Flores da Cunha era companheiro de Getúlio 
Vargas. O Getúlio mandou se valer. Encheu as cadeias de criminosos, se impôs, 
e acabou com o banditismo. Tinha lei. Eu nunca fui getulista mas digo: foi um 
governo que normalizou a nação. Acabou com os desmandos.

de p O i m e n t O d e dO n a he r m í n i a qu e i r O z e m 05/11/1984

— Como vocês viveram aqui, no tempo da Revolução?
Com sacrifício. Eles chegavam nas casas e invadiam. Se não tivesse homem, 

eles voltavam. Algumas moradias eram saqueadas, outras não. A gente fazia a 
plantação e, quando estava pronta, os moradores de outras partes chegavam e 
diziam: Vocês não tirem nada daí, aqui quem manda somos nós. Nós tínhamos 
que desistir. E assim foi oito anos. Naquele tempo todos mandavam, todos eram 
donos.

— A senhora lembra o nome de alguns chefes revolucionário aqui na vila?
Lembro-me do Feliciano Souza, do João do Prado e outros.
Cada um fazia um piquete e saía pelas coxilhas para comer carne gorda.
— Conte-nos alguma coisa que mais a impressionou no tempo da 

Revolução.
Eu nunca tive medo. A primeira pessoa que vi morta foi um rapaz que ajudei 

a enterrar. O meu pai teve que sair de casa, com medo de que o prendessem e o 
matassem. Ele não queria seguir os revolucionários. Mataram um compadre meu 
e o nosso cachorro trouxe uma perna dele. Pela perna, nós o encontramos no mato. 
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Pegamos a perna dele, seguimos o cachorro e o encontramos todo estraçalhado. 
Abrimos um buraco, juntamos os pedaços que encontramos e o sepultamos. Os 
revolucionários, os maragatos, matavam e atiravam nos poços ou nos matos.

— E sobre as degolas que faziam, a senhora sabe?
A gente ouviu falar, mas não sabia bem quem era o responsável. Aqui havia 

um vizinho meu, juntou-se às lutas, não sei se era do governo ou dos outros, e no 
Passo Grande, pegaram o rapaz. O chefe de meu vizinho que se chamava Pedro 
disse?

— Quem quiser ganhar água terá que degolar o moço. Então um irmão do 
Pedro degolou-o. Antes de morrer, o rapaz ainda levantou as mãos para cima e 
disse que tinha Deus no céu. Mais tarde, o Pedro ficou louco. Foi a Palmeira, fez 
um tratamento e voltou curado. Eles eram obrigados a matar, o comandante os 
obrigava. Para não morrer, matavam.

Minha mãe era muito doente. Um dia, ela foi atrás do velho Ramualdo, 
(vizinho nosso) que havia tomado a junta de bois do arado com os quais meu 
irmão mais velho, o compadre Chico estava lavrando. O velho chegou e disse:

— Os bois são meus. Nós precisamos comer carne.
O guri começou gritar e minha mãe foi até lá. De tanto chorar e pedir, 

dizendo que era só o que tinha para trabalhar, ele devolveu os bois. Naquele tempo 
ninguém podia reagir, matavam a sangue frio para ver espernear.

O Zanatto era o único comerciante daqui e era sempre saqueado pelas 
tropas. Até que deixou tudo e foi para a costa do Uruguai. Muitas pessoas vieram, 
mas não ficaram com medo da revolução. Hoje, o município poderia ser maior do 
que é.

Uma vez, no dia do casamento de um irmão meu, nós vimos o velho 
Ramualdo que veio com o carrinho e foi tirando as coisas que estavam dentro da 
casa que os noivos haviam deixado fechada. Levou tudo e foi embora.

— A revolução, que começou em 23, trouxe muitas dificuldades?
Em Triunfo de onde saímos não se falava na revolução e ninguém tinha 

medo de vir para esta região. Achavam que a terra era boa. Infelizmente, depois 
é que tivemos que enfrentá-la. Isso atrasou o desenvolvimento da vila. Da minha 
família não morreu ninguém. Estão morrendo agora, depois de velhos.
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de p O i m e n t O d e gu i l h e r m e ar g e n ta e m 27/10/1984

— O que o senhor nos conta da revolução?
— Eu era piazote. Tinha gente de todas as idades. Diziam que eram 

voluntários. Sabem como eram os voluntários? Ajudei muito os Inspetores de 
Quarteirão buscar gente; vinham tocados pela frente: “voluntário a muque”. As 
mulheres ficavam chorando. Não queriam que os filhos fossem.
 Tivemos muita sorte. Nossa gente foi para dar reforço ao 3º Pé no chão 
em São Paulo. Íamos para substituí-los porque desta gente, poucos voltavam. Eles 
eram loucos, atacavam nas trincheiras de facão, contra metralhadoras.

A luta mais forte, onde houve um sangrento combate, foi em Itararé. Ali foi 
dinamitada uma ponte, o trem caiu com todo o pessoal.

Então os paulistas vieram receber a primeira turma como companheiros e os 
daqui começaram a atirar. Houve um combate muito sangrento.

Depois, em Faxinal e Buri, houve mais lutas. Num lugar chamado Rondinha, 
houve um grande combate. Nós saímos a caminhar e encontramos corpos cobertos 
com terra. Ficaram com mãos e braços de fora.

Fomos beber água à noite. No poço estava escrito: “Não tome desta água 
porque é criminosa”. Era envenenada. Então fomos a um riacho mais abaixo. 
Corria água de uma bica. Era uma podridão. No outro dia, fomos averiguar e 
encontramos mortos dentro da água. Foi então que nós recebemos ordem de seguir 
para Capão Bonito. O tal Capão era picado de balas e havia mortos por todo lado. 
Não se aguentava o cheiro. Era uma coisa medonha. Dali nós partimos até o rio 
das Almas. Neste local entraram em acordo e houve a paz.

de p O i m e n t O d e álva r O ga lv ã O bu e n O (f i l h O d e dO m i n g O s 
ga lv ã O bu e n O),  e m 11/11/1984

‘Seu’ Álvaro, a gente sabe que a primeira coluna que começou a Revolução 
de 23, partiu dali dos Galvões de Seberi. O senhor confirma esse fato histórico?

— Partiu da posse dos Camargo, mais exatamente da Boca da Picada, em 
janeiro de 23. Começou ali o combate, comandado por Pedro Lemes de Camargo, 
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pai do Pantaleão Camargo. Foi ‘esquentado’ e chegaram em Palmeira. Meu pai 
incorporou-se ao grupo naquela ocasião.

 
Álvaro Galvão Bueno e a professora Eponina Franco Galvão - Ele era filho de Domingos 

Galvão Bueno, revolucionário de 23, e ela foi uma das primeiras professoras de Seberi 
lecionando na Escola da Linha Galvão

Antes da Revolução, na Boca da Picada, havia as autoridades constituídas, 
com seu Chefe adepto de Borges de Medeiros, que era o Governador na época. Os 
maragatos eram oposição e queriam derrubar o Governo de Estado.

— O senhor lembra de alguns fatos da Revolução de 23 em Seberi?
— Depois que houve o armistício (o Setembrino de Carvalho era o Ministro 

da Justiça nesta época), fizeram as pazes e ficou muita gente, muitos maragatos 
que não se apresentaram para as autoridades. Não dobravam os joelhos para as 
autoridades principais e escondiam-se. Por este motivo veio um pelotão de Santa 
Bárbara, o 18°, instalando-se em Seberi. O Valzumiro Dutra tinha os pelotões 
dele. De vez em quando, largava um piquete aqui e ali, para pegar os maragatos 
refugiados.

Na Fortaleza havia um poço no trevo de entrada, na Boca da Picada. Os 
maragatos que eles pegavam eram jogados naquele poço, de cabeça para baixo e 
de mãos amarradas. Quem fazia isto era o pessoal do 18°, comandado pelo Cel. 
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‘Tatucha’ (Victor Dumoncel). Um que eu lembro que foi morto no poço tinha o 
apelido de Pedro Pelego.

— Na região do ‘Panta’ Camargo, houve casos em que prendiam as pessoas 
com algemas tipo ‘ajojo’. O Senhor lembra?

— Eu lembro de um caso. Foi com o piquete de Palmeira, comandado pelo 
Tenente Gentil Aécio (isto em plena paz). Passavam pela casa de um velho que 
é irmão do Jesuíno Lima, onde hoje mora o Ivo Bonfanti, ao lado da estrada. 
O velho de oitenta anos estava ali pela frente. Fazia parte dos libertadores, mas 
secretamente. O piquete chegou e pegou o velho. Levaram-no. Mais adiante, um 
negro de setenta e poucos anos, que vinha do mato, também foi preso e levado. O 
tio Napoleão estava com um filho doente e dirigia-se a um curandeiro que vivia 
mais para cá, atrás de remédio. O piquete o chamou e ele atendeu.

— Onde você vai, velho? Vai avisar os maragatos?
— Não, vou buscar remédio para um filho doente.
— Você está mentindo. Você vai avisar os maragatos.
Aí mandaram o tio, o velho e o negro voltarem com o piquete. Quando 

já estavam perto da canhada, o piquete parou e um soldado foi até a casa para 
confirmar as palavras do meu tio. Ele ficou ali, tranquilo. A mulher contou 
direitinho que ele havia ido buscar remédio na casa do seu João Moreira. Quando 
o soldado voltou e constataram a verdade, foi solto. Os outros dois tiveram que 
seguir o piquete. Na Lagoa do Feliciano, colocaram uma corda no pescoço dos 
prisioneiros para matá-los na beira do mato. O negro ia na frente. O velho era 
muito esperto, por isso, quando chegou perto do mato, derrubou o negro, passou 
por cima e saiu correndo. Os outros atiraram, a bala pegou de soslaio quando ele 
se abaixou para passar por umas unhas-de-gato. O velho escapou de cordinha no 
pescoço. O nego sofreu uma descarga de balas e morreu. O outro, com oitenta e 
poucos anos conseguiu fugir.

de p O i m e n t O d e alt i v O rO d r i g u e s (f i l h O d e Ju c a lau),  e m 
17/12/1986. fa l e c i d O n O d i a 06/04/1988

— Seu Altivo, depois da Revolução de 23, permaneceu algum núcleo 
revolucionário em Seberi?
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— Os maragatos não perderam a Revolução de 23. Houve um armistício, 
uma acomodação com o Governo, senão os maragatos peleariam muito tempo. 
Daqui foram assistir o ‘Tratado de Paz’ os chefes Leonel Rocha e Domingos Galvão. 
Propuseram que o Governo pagasse os prejuízos da Revolução, e o Governo pagou 
aqueles que provaram. Os maragatos não roubavam. Eles chegavam nas fazendas 
e pediam duas vacas para a ‘Força’, davam um recibo. A quem apresentou os 
recibos, o Governo pagou.

Agora vamos para uma coisa muito importante: o meu pai doutrinou a 
maragatada. Ele conquistou o Felício (eu sou maragato, meu pai era chimango – 
fui vereador pelo Partido Libertador). Em 1930 o Rio Grande foi convocado para 
a Revolução que levou o Getúlio ao poder. Aí meu pai organizou um Provisório, 
quase só de maragatos, quase todos eram capitães : Capitão Felício, Capitão 
Juquinha Buava (todos da Fortaleza).

Meu pai organizou seiscentos homens. Mas como o Provisório, ou seja, um 
corpo auxiliar, era de quinhentos, ele cedeu cinquenta comandados pelo Juquinha, 
que foram os participantes da Revolução em São Paulo e tem o ‘título’ de ‘Pé no 
Chão’. Essa indiada grossa, com as botinas meio pesadas resvalava porque o terreno 
ficava liso, escorregadio. Daí o nome que ficou conhecido esse corpo auxiliar.

Eles foram, lutaram. Só nos últimos combates, em que os paulistas se deram 
por vencidos, foi que saíram da linha de frente.

— Seberi tinha fama de ser um lugar de muito banditismo. O que o senhor 
diz?

— Em absoluto. Seberi foi sacrificado pelas Revoluções. Por isso ficou a fama. 
Havia maragatos aporriados, que não se entregavam. Depois houve encrencas de 
família entre si. Quando nós fundamos o Partido Libertador na Fortaleza, foi na 
época do Brizola. Houve muita agressão e eu disse: os que estão se empolgando 
não são os radicais. São os que foram sacrificados. Quando vinha de Palmeira 
hoje, o mato e os pinhais estavam como se houvesse chovido e alguém falou que 
eram as lágrimas das viúvas que o Partido Republicano fez. A estrada estava cheia 
de cruzes. Não era necessário estacas para amarrar os cavalos. Amarravam nas 
cruzes.
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de p O i m e n t O d e ed ua r d O ma r t i n s,  e m 22/01/84

— Senhor Eduardo, houve muitos saques durante a revolução?
— Os maragatos e os republicanos não tinham recursos de armas. E 

para reunir mais gente eles davam o saque livre. Por exemplo, eu, do lado dos 
republicanos, teria liberdade de saquear casas. Pediam licença para vistoriar a 
casa e iam entrando e tirando tudo o que queriam. Era o pagamento que recebiam 
da Revolução. Como só as mulheres ficavam em casa, eles levavam o que queriam.

Havia também muitas mortes. O finado Pedro Satúrnio, por exemplo, que 
morava na linha Bonadiman, foi morto pelos revolucionários. Passaram-se vários 
dias e ele não aparecia, a mulher pensou até que ele tinha ido embora. Mas os 
corvos começaram a voar por ali e a comadre Ana foi arrancar feijão na divisa da 
terra e entrou no mato para ver o que havia. Tinha ali uma grápia muito grande; 
ele saiu baleado, entrou no oco daquela grápia e morreu. Foi apodrecendo e os 
corvos o tiraram para fora.

Lá no campo, morava o finado Quezinho, filho do Lico Felício, que era 
republicano e os irmãos e os filhos eram perseguidos. O Quezinho e o pai não se 
envolveram na Revolução e ele mudou-se para Santa Catarina. Um dia, ele veio 
passear em casa e estava deitado. Chegou um compadre dele do Rio da Várzea e 
perguntou para a mulher dele:

— E o compadre Quezinho, onde está?
— Faz poucos instantes que ele chegou. Só jantou e está deitado, —a mulher 

respondeu — e foi chamá-lo, pois eles disseram que queriam, conversar. Quando 
ele veio para a sala, os oito que estavam ali pegaram-no. Ela gritou e pediu que 
não o matassem. Um deles mandou-a fazer fogo par fazer chimarrão e janta. 
Enquanto ela fazia fogo eles mataram e saíram. Deixaram a mulher e os quatro 
filhos sozinhos com o morto. Não havia mais vizinhos perto. Tanto os maragatos 
como os republicanos matavam. Nem era vingança, era só banditismo.
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5 hi s t ó r i a s q u e O pO v O cO n ta

Não são aqueles que têm bustos nas praças que são 
os verdadeiros pioneiros os que fazem as cidades 
são os de mais de baixo que labutam e constroem”.

(Jorge Amado)

Propomos levantar a ponta do manto do esquecimento e desvendar a 
história de Seberi – a história com h minúsculo – mostrando a face obscura dos 
acontecimentos – na visão do povo que a tem apenas gravada na memória.

Se, muitas vezes, esses acontecimentos parecem se revestir de uma 
pontinha de imaginação, de fantasia, que importa? A verdade, afinal, é uma 
dama de muitas faces. E, se é o povo que fala – ouçamos – “voz do povo, é a voz 
de Deus”.

As histórias a seguir foram mantidas conforme o livro Seberi: 109 anos de 
história. Elas foram coletadas por duas professoras que, na época, as organizaram 
narrando da forma como se apresenta.

1ª pa r t e: ma r i a di va ba z z a n e l l a da l l a va l l e

e a al m a?

Era um casal de velhinhos antigos, daqueles antigos casais que, pelos 
anos de convivência, pareciam um só. Pensavam os mesmos pensamentos. 
Expressavam-se com as mesmas palavras. As duas metades da laranja – como 
só antigamente.

Era um casal de velhinhos bem antigos, poloneses imigrantes trazendo 
nos traços e na língua todas as marcas de seus ancestrais. Chegaram um dia 
repentinamente no antigo Hospital Municipal. Ela, bem mal, nos extertores 
de uma quase agonia. Ele, em desespero mudo, se apoia na família que os 
acompanha.

“
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O Doutor Campani examina a doente e alerta, preocupado:
— É preciso operar imediatamente. Está muito mal. Não é garantido. Mas 

se deixar assim é morte certa.
A família concorda. Não há saída. Os preparativos são rápidos, não é 

preciso chamar ninguém. No hospital os recursos são tão parcos que se baseiam 
mais nas mãos do cirurgião e na sorte do paciente do que em qualquer droga ou 
equipamento.

Tudo pronto, inicia a cirurgia. Na sala de operações o médico, duas 
enfermeiras, a paciente, e, como era de costume na época, todos os familiares 
próximos. O Doutor Campani maneja o bisturi. Corta, remexe. Procura localizar 
a causa do mal (sabe lá onde é) e extraí-la. A paciente, muito velhinha, não reage. 
O pulso vai. O coração falha. A família está atenta e o médico vai avisando:

— Não sei se resiste.
O marido, um velho polonês, magro, curvo e enrugado, mexe os lábios 

como numa prece. Mas seus olhos nada perdem. Olha, olha, olha. Não desvia a 
atenção. Sequer chora. E o médico previne:

— Está se indo. Vai faltar.
E o velho em cima, curvado, procurando ver alguma coisa que deve 

emergir do ventre aberto, exangue, que deve sair e subir, mas ninguém entende 
o que é. Finalmente, o fim.

— O coração falhou. Faleceu.
Então o velho explode e a compreensão ilumina a todos como um raio:
— Mas e a alma? E a alma? Onde está a alma que não saiu? Como o padre 

pôde mentir? Sempre disse que a alma vai para o céu quando se morre, e eu 
estava aqui, olhando e não vi a alma sair. Eu não vi a alma subir no céu!

Onde está a alma dela, então?! Onde?!
E sai da sala, numa revolta chocante, puxando os cabelos brancos, 

desatinado, enlouquecido.
— Eu vou matar o padre. Eu vou matar aquele mentiroso! Maldito! 

Demônio!
Os circunstantes se entreolharam, emudecidos – doera mais ao viúvo 

descobrir a mentira do padre do que perder a companheira de cinquenta anos.
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O pO ç O d O s de g O l a d O s 

À entrada de Seberi, para quem vem de Palmeira, no trevo de acesso à 
cidade, há um marco no asfalto – quase sempre está molhado – e a mancha 
brilha ao sol. É de um poço, rica fonte de água, que o progresso tapou, lavrou, 
mas não conseguiu extinguir. É ali, é bem ali que, dizem os antigos, está o “poço 
dos degolados”.
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Foi há muitos anos, quando a lei aqui se fazia no trocar das winchesters 
e na ponta dos facões. Foi há muitos anos, há muitos, muitos anos, mas ainda 
existe alguém que viu e pode contar de viva voz.

O pelotão governista estava acampado na Boca da Picada, e lutava 
para impor a submissão e a ordem entre os maragatos derrotados no Rincão 
da Fortaleza. Para tanto, devassavam os ranchos e as taperas, os matos e os 
potreiros e os adversários eram trazidos como gado repontado a laço para 
jurar obediência ao governo de Borges de Medeiros, mais uma vez eleito, em 
fraudulentas eleições, presidente do Rio Grande.

Ai dos rebeldes! Ai dos audaciosos!
O “poço dos degolados”– assim denominado pela memória popular – 

serviu de sepultura a muitos maragatos, lá jogados, antes ou depois de mortos.
 Se é tudo verdade, não sabemos. Dizem uns que tudo viram. Outros 

ouviram dizer. Verdade? Imaginação? Ninguém prova.
A memória do povo guardou, no entanto. E a memória do povo é muitas 

vezes mais fiel à verdade do que a própria História Oficial.

el e ata c O u d e “mO c i n h O”

Naquele tempo Seberi era um pedaço da velha Palmeira, e o cinema não 
falava! Panta Rengo (seu nome era Pantaleão Barbosa) foi assistir a fita naquela 
noite de domingo. Cinema lotado, procurou lugar na primeira fila. Como não 
encontrou fez uma “chola” dar-lhe o seu. Refestelou-se na “poltrona”, acendeu o 
palheiro e passou a esperar impaciente pelo início do filme.

Numa certa altura da história a “mocinha” foi atacada por um tigre bravio 
que estava naquele “pega não pega”. Panta Rengo olhou para trás, viu todo o 
mundo sentado, calmo. Então, nervoso, gritou:

— Será que não tem homem aqui para livrar essa pobre moça indefesa?
 De um só salto levantou, puxou a pistola, e com um tiro certeiro, abateu 

a fera de celuloide.
A polícia chegou e, ele se defendeu, explicando:
— Eu só queria salvar a moça…
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me d O d e cO m u n i s ta?

Que comunista comia criancinhas era o que se acreditava naqueles tempos 
brabos de pouca informação e muita lavagem cerebral. O que não é de admirar, 
pois até hoje tem gente que acredita.

Na Fortaleza então, imagine! Comunista era o “demo”; tanto fazia ser 
chimango ou maragato, todos acreditavam nisso. Era o inimigo comum, 
disseminador da temida ideologia que, vinda do além - mar, poderia destruir os 
“sagrados” valores da sociedade brasileira.

E, por isso, bem ilustrativo, o fato que nos foi narrado por Altivo 
Rodrigues.
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Depois de 23, os remanescentes da evolução, maragatos ‘encruados’, na 
Fortaleza, resistiam, teimosamente. Os mais recalcitrantes iam penetrando 
sertão a dentro.

O capitão João do Prado, um dos líderes maragatos, inconformado com 
o domínio governista que mantinha batalhão com homens e armas sediado na 
Fortaleza, abandonou seu ponto de comércio na Boca da Picada e penetrou pelo 
sertão na direção do rio Uruguai. Antes a companhia dos bichos do mato e a 
solidão total do que humilhação da convivência com o vencedor.

Isolou-se assim às margens do Uruguai, num último refúgio, derrotado, 
mas nunca humilde.

Caçando por lá, descobriu em suas andanças, os banhados das águas e 
barros medicinais – denominadas depois – Águas do Prado.

 Viveu assim, desconfiado e arredio, até que, por volta de 1956, conforme 
o narrador, este tomou conhecimento do antigo revolucionário – já bem velho, 
mas ainda bem vivo.

Acompanhado pelo conhecido fotógrafo Ervino Woll, foi até João do 
Prado, na busca de um registro valioso para a história política da região.

Ao ver a máquina fotográfica - daquelas antigas, de tripé - o velho quis 
briga. Desconfiava daquela “bicha” esquisita.

— Calma! Ponderou “seu” Altivo, e foi conversando e enumerando seus 
argumentos para que João do Prado fornecesse algumas informações e dados 
para uma reportagem que veio a ser publicada no “Diário de Notícias”.

Finalmente, o velho consentiu em posar para uma foto (nunca tinha sido 
retratado) não sem verbalizar uma última e íntima desconfiança (o velho medo 
vindo à tona).

— “Mas não vão entregá pros Comunistas?”

O te m i d O cO r O n e l va l z u m i r O

Figura odiada pelos maragatos da Fortaleza foi a do Coronel Valzumiro. 
Tão odiado pelos maragatos, quanto venerado pelos chimangos, o comandante 
político da Palmeira, velha raposa política, era implacável com adversários e 
desafetos.
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Em todos os depoimentos colhidos dos que o conhecem, a simples 
menção do Coronel Valzumiro provoca reações as mais contraditórias – 
nunca indiferença. Todos se lembram dele, pessoalmente, ou de ouvir falar. 
Decididamente, tinha fama.

Homem de muitas façanhas e artimanhas, tinha a seu mando um batalhão 
de correligionários e capangas.

Não tinha hesitações. Detinha o poder e o usava até as últimas 
consequências. Atribuem-se a ele incontáveis assassinatos e arbitrariedades 
de que teria sido o mandante (crimes de que seus defensores o inocentavam 
veementemente).

Dele nos narra Álvaro Galvão, a seguinte passagem:
Durante e após a revolução de 23, Valzumiro acumulou muitos bens, 

pontas de gado gordo confiscado de adversários políticos, formando assim um 
vasto patrimônio.

Nas Tesouras, hoje município de Chapada, morava um fazendeiro 
maragato, José Sampaio, de quem os comandos do coronel literalmente limparam 
a fazenda do gado, arrebentando também cercas, casa e galpões.

O fazendeiro guardou ódio mortal do Coronel pela perda e pela afronta.
Algum tempo depois do fato, defrontaram-se os dois inimigos durante 

uma audiência na Prefeitura de Palmeira. José Sampaio nem olhava o Coronel 
Valzumiro de raiva. Sentados na velha Prefeitura, frente a frente, o Coronel 
encarou Sampaio. Este, altivo enfrentou-o, em seu sotaque duro e grosso gaúcho: 
— O que tu tá olhando? Não sabe que não te gosto?

Valzumiro não retrucou, disfarçando, e a coisa ficou por isso... 
aparentemente.

Algum tempo depois, ao embarcar num trem, Zé Sampaio tombou 
baleado. Pelas costas. Ia viajar. Viajou, mas para onde não há retorno, na morte, 
dizem, encomendada e com a marca do Coronel Valzumiro.
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a gu e r r i l h a qu e nã O hO u v e

Decerto muitos seberienses poderão arregalar os olhos e alçar as 
sobrancelhas, incrédulos, se alguém falar em resistência ou luta armada na 
história recente do município.

Afinal já vão tão longe as revoluções de 1893 e 1923! Entre os mais jovens 
e até não tão jovens, a luta encarniçada entre chimangos e maragatos é coisa 
do passado. No máximo, um lenço branco ou vermelho ao pescoço, durante a 
Semana Farroupilha – sempre a mesma cor- sem saber o porquê.

No entanto, poucos recantos deste Estado, que amargou por décadas uma 
verdadeira guerra civil, guardam vestígios tão marcantes do antagonismo entre 
as duas facções.

Mas, voltando à ideia inicial, há pouco mais de vinte anos, ao espoucar do 
golpe militar de 64, quase, quase se organiza em Seberi, um grupo de guerrilha 
e resistência ao comando que tomara o poder.

Ao espalhar-se, como rastilho de pólvora, a notícia da Revolução que 
depôs Jango, um remanescente de muitas lutas, o velho Felicião, preocupou-
se em reunir homens e armas. Velho combatente de um passado de barulhos, 
entreveros e emboscada, sedento de uma boa briga para desemperrar o gatilho 
da Parabelum e fazer rebrilhar o fio aposentado do facão, Felicião procurou seu 
líder político – o Dr. Josino de Assis para receber as instruções.

Por um dia de atraso – o Dr. Josino se encontrava na capital e ao voltar já 
trazia a notícia do exílio do Presidente – por um dia só, não se articulou uma 
contra-revolução em Seberi.

Parece piada, ou ironia agora, mas não foi. É o que nos narra Altivo 
Rodrigues, filho e adversário político de Juca Lau.

Por um triz, não explodiu em Seberi um foco de rebelião armada, que, 
certamente teria sido dizimado, acompanhado o destino de outros movimentos 
esporádicos de guerrilha pós-64, no Rio Grande do sul.

Eis um fato histórico que não aconteceu mas, quase... quase...
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ab r i n d O a pi c a da

Ao longe, bugios guinchavam. Espantados, fugiam do grupo que, 
lentamente, ameaçava na mata. Sabiam os espertos animais que, se caíssem nas 
mãos dos desbravadores, na certa virariam churrasco.

Era difícil, trabalhosa, dura, a tarefa a que aquele grupo de bravos se 
propunha – abriam a picada, rasgando a facão a mata virgem do Sertão do Alto 
Uruguai. Buscavam estabelecer a ligação entre o Rincão da Fortaleza até Nonoai, 
ponto importante na rota dos tropeiros que iam e vinha de São Paulo.

Saíram do ponto situado junto da lagoa próxima à entrada da atual Seberi 
(lagoa hoje aterrada), à esquerda de quem vem de Palmeira e prosseguiram na 
tarefa difícil de abrir caminho em uma mata espessa e inóspita.

Foram rasgando as entranhas da mata, penetrando no sertão desconhecido 
e desafiador, esconderijo de feras, de bugres ariscos, de foragidos da lei.

Ás vezes batia o desânimo. E quando vinha a chuva, o frio, a umidade 
vinha também o cansaço, a doença, a fome.

Mas o ‘alemão’ puxava a frente – fora contratado para abrir um caminho e 
o abriria – não seriam as dificuldades que o afastariam de uma tarefa, a ele que 
atravessara o oceano e abandona a própria pátria para enfrentar o desconhecido.

E assim se abriu a picada, naquele distante ano de 1879, um pouco desviada 
de seu destino original, que desvendou ao mundo o até então inexplorado sertão 
do Alto Uruguai.

Desbrava-se uma nova frente para a colonização que se daria de forma 
maciça nas primeiras décadas do século XX. Isso porque os novos bandeirantes 
que penetraram a mata bravia não buscavam tesouros, ouro ou pedras preciosas. 
Buscavam caminhos e terras novas.

E encontram o último reduto americano não conquistado pelo homem, 
em seu estado bruto, uma terra até então de ninguém, hoje a nossa região do 
Médio Alto Uruguai.

Pela picada que abriram, nas décadas seguintes, foram penetrando 
colonos, aventureiros, revolucionários, mascates – era o começo da colonização 
e sua mistura de gente.

Assim tudo começou.
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bO c a da pi c a da

Rincão velho. Rincão da Fortaleza – o mesmo que ‘fim de mundo’ naquela 
época em que todas as comunicações se faziam no lombo do cavalo ou na carreta 
de bois.

Lá findava o campo que vinha da Palmeira, município recém desmembrado 
de Cruz Alta; findava o campo e começava o sertão, a mata.

No final do campo, á esquerda do caminho de Palmeira, uma lagoa. Aí 
vinham beber os bichos do mato. Aí paravam os viajantes mais ousados, os 
caçadores mais afoitos, os aventureiros... todos que se arriscavam chegar à beira 
da mata.

O mato assustava. Cerrado, misterioso. Eram os animais ferozes – onças, 
jaguatiricas, antas, lobos-guarás, porcos-do-mato. Mas atraía também com suas 
boas caças. E havia também os índios Kaigangs bravios, ariscos e altivos, que 
não se deixavam ver, apenas faziam sentir a sua presença. Estavam ali e eram os 
donos da mata. Tudo para dar medo.

Mesmo assim surgiu uma primeira picada – e precisar a época é quase 
impossível – um caçador, um foragido, um revolucionário temeroso de 
perseguições, ou, quem sabe, apenas um aventureiro sem medo, querendo 
conquistar o desconhecido.

E a clareira, aberta à entrada da mata, ficou sendo Boca da Picada...

ma r c a s da s re v O l u ç õ e s

Recém passada a grande Revolução de 1893 que se prolongara por 3 anos. 
O Rio Grande sangrava ainda as feridas da guerra civil. O ódio vicejava como 
erva daninha entre as duas facções. Os republicanos haviam se imposto. Os 
federalistas rangiam os dentes, na impotência da derrota.

A terra embebida de sangue... lembranças terríveis... degolas.. a chacina de 
Boi Preto.. maragatos e republicanos... brancos e vermelhos... armas depostas... 
espíritos armados… Na Boca da Picada da Exploração, prontos a embrenharem-
se no refúgio da mata, instalaram-se remanescentes das destroçadas forças 
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maragatas - misturando-se aos colonos e aventureiros exploradores começavam 
aos poucos, a ocupação da nova terra. E o núcleo ali formado veio dar origem 
ao povoado da Fortaleza.

Foram estes os primeiros moradores. Arrastavam negras lembranças atrás 
de si. E viveriam aqui, participantes envolvidos, todas as etapas das lutas que se 
seguiram a 93. A revolução de 23. A de 30, com a formação do famoso batalhão 
dos ‘Pé-no-Chão’. A coluna Prestes. A repressão e a glória do período getulista.

Mas as revoluções que marcaram foram as que envolveram maragatos 
e chimangos. Na Palmeira, a situação. Na Fortaleza, a resistência de líderes 
maragatos e seus comandados, Domingos Galvão, Pedro Leme de Camargo e 
outros oposicionistas.

A repressão era dura, a resistência também. Nesse período negro da 
história do Rio Grande do Sul, sob o signo de sangue e revoluções, plantou-se a 
primeira semente da Fortaleza, hoje Seberi. De 1893 até muitos anos depois de 
1923, Fortaleza não soube o que era paz.

Reduto de maragatos, povo bravio e duro, resistência forjada nas 
perseguições e lutas, recusava-se á aceitação passiva da lei dos vitoriosos.

Não admira que, como nos narra o senhor Osvaldo Sabino, quando 
chegou aqui o Pe. Victor Battistela no final da década de 30, tenha temido o 
lugar e preferido estabelecer-se no Barril. Lá, afinal, já se havia formado um 
núcleo de moradores descendentes de italianos, gente mais apegada á religião e 
mais apreciadora as batinas do que da política.

E assim, segundo o mesmo depoente, a Fortaleza que se notabilizou como 
uma terra de oposicionistas (bandidos) foi sendo preterida em questões vitais 
para o progresso de uma comunidade – perdeu para o Barril “benesses” do 
governo, emancipou-se depois...

As marcas das revoluções castigaram a Fortaleza…
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2ª pa r t e – pr O fª te r e z i n h a nO r O

Em 1983, a professora Terezinha Noro, buscando subsídios para sua 
especialização em folclore, percorreu o interior do município e recolheu, de 
fontes populares, incontáveis histórias ou “causos” sobre tesouros enterrados. 
A crer no que dizem os antigos, muitos são os tesouros à espera de desenterro, 
em nosso solo. Mas, atenção! Quem não acreditar, pior para ele! Segundo crença 
popular, tesouros, só para quem tem fé. Só quem acredita neles, pode, num 
sonho, numa visão, receber uma pista, uma indicação, uma senha mágica… e ei-
lo da noite para o dia, rico, riquíssimo, as mãos a mergulhar em panelas repletas 
de moedas de ouro, sonantes e radiosas como o sol.

Os causos são de tesouros enterrados pelos jesuítas, por algum velho 
avarento, algum ricaço misterioso e só, uma dona branca e etérea, um negro 
escravo… coisas do arco da velha, sonhos de riqueza, que fazem os pobres viver 
melhor. Dos causos recolhidos pela professora, transcrevemos aqui alguns. Eis 
um campo aberto a novas pesquisas em torno da literatura oral transmitida de 
geração a geração por nosso povo.

de Ol h O n O Ou r O

Residiam no município de Seberi, dois senhores “gringos” (italianos), 
reservados, discretos e solteirões e que, segundo os informantes, tinham muito 
dinheiro guardado. Um vizinho deles resolveu tirar a limpo a história e esperou 
uma oportunidade em que estivessem os dois reunidos para amedrontá-los com 
a ideia do roubo.
 Disse-lhes o vizinho que andavam comentando que eles possuíam 
tesouros enterrados e que “lá tinha gente de olho neles”. No que o vizinho sai os 
dois “gringos” se dirigiam para o fundo de suas casas, onde havia uma enorme 
árvore e do seu tronco tiraram enormes potes de barros cheios de jóias, ouro 
e prata, guardando-os novamente. O vizinho que havia ficado escondido para 
apurar a história, ficou sabendo do esconderijo e tão logo os dois homens se 
recolheram para a casa, ele foi-lhes roubar.
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Tentou com todas as forças abrir o tronco da árvore, sem contudo 
conseguir, pois ele não sabia a senha. Dizem os informantes que até hoje, que já 
fazem cem anos que os gringos morreram, as pessoas tentaram abrir o tronco 
da árvore sem conseguir. Esperam que a senha seja revelada para alguém, para 
assim desfrutarem dos tesouros ali enterrados.
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a la g O a en c a n ta da

Na Linha Galvão existe até hoje um causo que justifica ali a existência de 
uma lagoa. Há muitos anos atrás foi enterrado num local baixo um animal, um 
saco de sal e uma barra de ouro. Em seguida, veio uma temporada de chuvas 
que durou cerca de um mês e meio. Na baixada onde fora feito o enterro a água 
empoçou e ali se formou uma lagoa denominada de Lagoa do Galvão.

Até hoje as pessoas tentam entrar em suas águas mas não conseguem 
porque, no fundo da lagoa, existe uma lama mole e movediça que traga tudo o 
que dela se aproxima, puxando para baixo as pessoas, os animais ou as coisas 
que ali caírem. Os tesouros enterrados permanecem no fundo da lagoa até que 
alguém receba o aviso ou a senha de que foi escolhido para efetivar o desenterro.

pl a c a tu p i-gua r a n i

O Rio Fortaleza possui muitas cachoeiras lindas e perigosas. E foi a uma 
dessas cachoeiras que um seberiense se dirigiu para pescar, por ocasião da 
Semana Santa.

Logo que começou a pescar foi entrando para dentro da água e numa 
determinada altura sentiu que estava pisando num caixão e que este se 
movimentava dentro da água. O caixão era preso no fundo da cachoeira por 
uma corrente grossa que o fixava numa pedra enorme.

Em cima do caixão havia uma placa com inscrições em Tupi-Guarani, que 
foi retirada pelo pescador e levada para tradutores.

Ao ser trazida, a placa dizia que dentro desse caixão havia um tesouro 
enterrado e que para ele ser tirado dali era necessário que fosse mandada rezar 
uma centena de missas, pelas almas dos padres jesuítas e dos índios, massacrados 
durante as demandas jesuítas e em defesa do rio Grande do Sul.

Os informantes se contradizem quanto ao final desse causo.
Alguns afirmam que o pescador fez o que a placa pedia, conseguiu 

desenterrar o tesouro mas quando o levava para sua casa foi assaltado, roubado 
e morto.



   251   

Outros informantes dizem que o tesouro ainda permanece no fundo da 
cachoeira e que a senha é a mesma, mas as pessoas não conseguem cumprir o 
que é pedido.

ag r e g a d O es p e r t O

Na Linha Galvão havia um fazendeiro que possuía um agregado muito 
esperto e inteligente. Dizem que de um dia para o outro o agregado “cismou”de 
sair do emprego e não houve proposta que o mantivesse no mesmo; pediu as 
contas, encilhou o cavalo e foi-se embora.

Dias mais tarde o seu patrão, estando a cuidar do gado achou num capão, 
famoso por aparecer um boi branco e assustador, cacos de uma panela de barro, 
que havia sido quebrada. Concluiu o patrão que seu agregado havia descoberto 
o enterro de dinheiro e ido embora com o mesmo.

 Anos mais tarde ficaram sabendo os moradores da Linha Galvão que esse 
agregado era um poderoso fazendeiro na fronteira do Estado, rico e bem situado 
na vida.

E a versão se confirmou: ele realmente encontrara um enterro de joias ou 
de dinheiro que lhe era destinado.

ce r c a d e ca c t u s

Na Linha Galvão, na casa de uma certa família, muito conhecida na 
região, havia um pote dependurado no teto da casa de moradia. No pote estavam 
guardados uma porção de joias, de barras de ouro e de moedas de prata.

Quando estourou a revolução de 1923, o dono da casa foi para “as frentes 
de combate” e deixou a família sozinha, mas antes de ir a revolução enterrou o 
pote em determinada altura da estrada que liga Seberi a Palmeira das Missões, 
próximo a uma cerca de cactos, plantados enfileirados. O homem foi para a 
revolução e faleceu nos campos de combate.

Quando os filhos ficaram sabendo começaram indagar a mãe do destino 
do pote, pois eles se recordavam de vê-lo pendurado no teto da casa, desde que 
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eram pequenos e a mãe, por sua vez, não sabia o destino que o marido havia 
dado ao pote.

E o caso caiu no esquecimento da família.
Um vizinho da família e muito amigo do homem, tropeava toda a semana 

e passava pelo trecho da estrada onde estava o pote guardado (mas não sabia); 
sempre via, perto da cerca de cactos uma vela acesa á noite, mais ou menos no 
terceiro pé de cactos.

Intrigado com o acontecimento convidou um dia um dos filhos mais 
velhos do homem (então seu vizinho), para irem desvendar esse mistério e 
efetuarem, os dois juntos, o desenterro.

E numa noite começaram a cavar próximo donde aparecia a vela e não 
demorou muito para que o pote surgisse diante dos olhos espantados do rapaz, 
que o reconheceu.

Assim, os dois acharam e dividiram entre si o guardado.

Os gê m e O s in d í g e n a s

Em Linha Fortes, numa fazenda, acontecia e continua acontecendo 
um estranho fato: Sempre que as pessoas vão à estrebaria ordenhar as vacas, 
enxergam uma luzinha que desce do alto e some atrás de um capão próximo á 
fazenda.

Dizem os informantes que neste capão (de guari mirim), existe um 
tesouro enterrado e que só poderá ser tirado dali por três pessoas gêmeas, do 
sexo masculino e de origem indígena.

Muitas pessoas tentaram e tentam encontrar esses gêmeos e até oferecem 
vultuosas recompensas para quem encontrar, porque somente assim o tesouro 
poderá ser desenterrado.
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6 ma x i m i l i a n O be s c h O r e n e O ri n c ã O da fO r ta l e z a

emídio roberto Cezar

O homem é insensível 
com a história. Quando um 
lugar passa a existir é a partir 
dali que tudo começa. Começa 
com fatos e atitudes de homens 
que por necessidades coletivas 
ou vontade pessoal fazem coisas 
que ao passar dos tempos se 
transformam na história do 
lugar.

É dentro desta linha de 
pensamento que passamos 
a narrar sobre um homem e 
um lugar. O lugar, norte da 
Província do Rio Grande do Sul, 
final do século XIX, o homem 
um alemão, Maximiliano 
Beschoren.

Possivelmente em 28 de Fevereiro de 1879 juntamente com oito 
ajudantes, quatro cargueiros e um cavalo encilhado, se iniciava a abertura da 
picada rumo ao rio Uruguai, tarefa esta contratada pela Câmara Municipal da 
Palmeira junto ao agrimensor Maximiliano Beschoren.

Quando iniciamos o texto dizendo que o homem é insensível com a 
história, lamentamos que nunca se fizesse um estudo, muito menos um 
reconhecimento a este homem que teve a coragem e a tenacidade de se 
embrenhar na mata fechada para cumprir com uma tarefa que lhe foi confiada, 
em uma terra estranha com poucos recursos para enfrentar uma natureza 
inóspita.

Na busca da história, do fato histórico, percebe-se a dúvida de nosso 
agrimensor, se o rio Fortaleza deu o nome ao lugar ou se o lugar deu nome ao 
rio. Em 1858, o nome “Fortaleza” já é aceito por uma comissão que explorou 
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a região comandada por um primeiro tenente chamado José Maria que ao 
descer o Uruguai avistou um rochedo junto à foz de um afluente e chamou o 
paredão de “fortaleza” ficando que aquele afluente seria o rio Fortaleza, fato 
que foi elucidado alguns anos depois com a certeza que não era, uma vez que 
o Fortaleza se junta ao Guarita e este então ao Uruguai.

No segundo ato desta busca, Beschoren na página 88 de seu livro 
Impressões de Viagem na Província do Rio Grande do Sul 1875/1887 relata 
“entre o rio Fortaleza e a serra do rio da Várzea acham-se os campos do Rincão 
da Fortaleza. Os primeiros habitantes que se estabeleceram nestes campos, 
sentiram a necessidade de se resguardar dos constantes ataques dos índios, 
cercando suas casas com paliçadas. Daí surgiu o nome “Rincão da Fortaleza”.
Aqui temos sem dúvidas o primeiro registro histórico sobre o lugar, cabendo 
deixar claro que se trata de um registro que existe e foi elaborado por um 
homem que esteve aqui, viveu aqui e foi o realizador da abertura da picada que 
levava do campo a margem esquerda do rio Uruguai, numa extensão de 38.530 
metros, ou seja, do Rincão da Fortaleza, hoje Seberi ao rio Uruguai.

Outro fato que merece registro: o lugar nasce a partir do campo aberto e 
não na mata fechada como se repassou nos tempos. Com o advento da revolução 
de 1893 e 1923 houve sim um movimento em direção à mata fechada criando 
núcleos onde ficava mais difícil o contato com o inimigo. Também há de se 
registrar que no período citado, a revolução ou as inimizades criadas nunca 
pararam de oferecer motivos para mortes e escaramuças, vindas a amenizar 
com a tomada do poder central por Getúlio Vargas. Foram três décadas de 
ódio entre Maragatos e Chimangos. Rincão da Fortaleza reduto de Maragatos, 
Palmeira de Chimangos, vejamos o que Beschoren (1989, p. 78) diz: 

o lugar não é o que eu supunha ser e daria para viver muito bem 
aqui, se não fosse a constante competição partidária com as 
consequentes intrigas e rixas, de tal modo, que viver em paz é 
quase impossível. Quem quiser tranquilidade terá que tapar os 
ouvidos para não escutar, vendar os olhos para não enxergar”. Até 
mesmo a vila da Palmeira era um lugar dividido.

Aqui, de maneira objetiva, se fez uma síntese histórica, com o 
compromisso do registro, para que possamos recuperar o conhecimento e 
reconhecer este cidadão que é um desconhecido, sendo ele o fundador do fato 
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histórico mais relevante na constituição do que foi Seberi e o que é nos dias 
atuais.

Aqui humildemente vamos fazer jus a este fato histórico, diretamente 
ligado a Seberi, mais de cem anos depois. O Rincão da Fortaleza, Seberi, 
precisa homenagear e reconhecer Maximiliano Beschorem.

ma x i m i l i a n O be s c h O r e n

“Este é um nome que vocês, seberienses, devem lembrar... É um homem 
muito ligado à Seberi e a toda região... Andou por aqui, quando tudo isto 
era sertão...”. Assim nos falava o Professor Mozart Pereira, quando fomos 
entrevistá-lo para colher seu depoimento de homem da região e de historiador, 
sobre a formação do município de Seberi.

Maximiliano Beschoren... Estávamos ouvindo esse nome pela primeira 
vez. E em nossa ignorância, questionamos. Quem foi ele, afinal? Por que é 
importante para a história de nosso município essa figura de nome tão 
estranho?

Buscamos as respostas para as questões em escassas fontes – infelizmente 
pouco restou para lembrar esse personagem curioso e original, muito pouco 
para refazer toda a trajetória de uma vida.

Imigrante alemão, adotou o Brasil como sua segunda Pátria, 
naturalizando-se. Desembarcou em Porto Alegre com 22 anos em 1869. Vinha 
como professor, mas terminou exercendo a função de agrimensor. Tinha 
formação técnica e universitária e atendia desse modo necessidades prementes 
do Estado na demarcação de terras.

Nesse ofício, andou ele pelo Rio Grande por vários anos. Foi em Palmeira, 
no ano de 1878, que aceitou a missão que o ligaria sempre à história de nossa 
terra. Foi contratado, nessa ocasião, pela Câmara Municipal, para a obra de 
reabertura do pique (supunha-se já existir) pela selva com o objetivo de ligar 
a atual Boca da Picada, então Boca da Picada da Exploração, com a distante 
Nonoai. Queriam fazer mais fácil e curto o acesso dos tropeiros da Palmeira 
a esse ponto de passagem para São Paulo. Maximiliano Beschoren organizou 
uma escolta de peões e animais de carga e iniciou a obra. Corria o ano de 1879, 
quando o destemido alemão, penetrando a mata, rasgou o caminho que lhe 
fora encomendado.
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Para identificar o melhor traçado, muitas vezes o desbravador observava 
do topo da árvore mais alta. E foi do improvisado posto de observação 
que descortinou um dia, ao longe, o rio. Pensava estar próximo a Nonoai. 
Desorientara-se porém. Chegara ao Uruguai, mas perto da embocadura do 
rio da Várzea, nas proximidades da atual Vicente Dutra. Abrira, a facão e a 
machado, 38 km de picada na mata virgem.

Maximiliano Beschoren, nascido em Leipzig – Alemanha, morto em 
Palmeira 40 anos depois. Um homem corajoso. Um explorador. Um observador 
curioso e interessado - anotava todos os dados colhidos em suas andanças pela 
região. Um admirador entusiasta da natureza, da fauna e da flora. Enfim, o 
primeiro a preconizar para a região um belo futuro, uma vez explorado seu 
rico potencial. Maximiliano Beschoren, um nome a lembrar. Um pioneiro que 
bem merece uma homenagem de nossa terra.

Fonte: Livro 109 anos de História- Prof: Maria Diva Bazanella Valle



   257   

7 en t r e v i s ta s re a l i z a da s e n t r e 2018 e 2019

Com o objetivo de complementar a história de vida e relatos levantados 
no primeiro livro do município de Seberi, organizamos algumas visitas para 
conhecer um pouco mais da vida dos primeiros moradores que fazem parte da 
nossa história. Cada um deles relatou um pouco das dificuldades que enfrentaram 
e a difícil tarefa de viver com o pouco recurso tirado do árduo trabalho diário, 
sendo eles: Senhor Acácio Castanho Bueno, Niederauer Marques Barbosa, 
Manoel Antonio Meervald, João Maria de Melo, Capitão Edi Donald Galvão 
Bueno e Luiz Castanho. Também foram contatadas as famílias Biancon e Missel, 
também da Senhora Odila de Freitas Vicente, Beno Schaffazick e família Ribas-
Buenos, afro-descendentes que se estabeleceram em nosso município.

JO ã O ma r i a – O hO m e m d O ca c h i m b O d e ta q ua r a

 
Emídio Roberto Cezar e João Maria de Melo

Manhã de domingo, 24 de março de 2019. Nosso endereço Linha 
Castanho. Nosso objetivo, conversar com um morador com quase um século de 
vida segundo informações que nos chegou.
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Encontramos um senhor de estatura pequena, falante, que ouve bem e 
é muito receptivo. Durante nossa conversa procuro retirar dele histórias e 
causos, mas como todo idoso de idade avançada, não lembra ou pelas andanças 
na região não juntou histórias de um lugar só, esta é a primeira impressão que 
temos. Falamos um pouco de tudo. João Maria de Melo, filho de João Rosa de 
Melo e Maria Joaquina nascido no Pinhal em 24 de agosto de 1923 e hoje com 
96 anos. Estas informações nos foram passadas por ele, com todo seu vigor, uma 
impressionante lucidez para idade tão avançada.

Pergunto muito, tenho respostas curtas, e os causos que quero não chegam. 
Pergunto sobre sua saúde, reclama de uma dor no estômago, e sofre da bexiga, 
segundo ele pedra, remédio nada, não usa medicamentos, fuma o tempo todo e 
me confidencia que ainda toma uma cachaça de vez em quando, me comprometo 
de presenteá-lo com uma de alambique no nosso próximo encontro.

Nesse encontro chamou atenção um cachimbo feito de taquara em que o 
seu João tira gostosas tragueadas a todo instante. Curioso lhe pergunto sobre o 
artefato, ele me conta que ele mesmo confecciona e me mostra que aquele está 
lascado com uma fissura ao lado. Não me contive, imediatamente encomendei 
um cachimbo de taquara para João Maria, que devo ir buscar na próxima semana.

Impossível não admirar um ser tão simples, mas com uma alma, uma luz 
e uma vivacidade tão especial. Acho que vou voltar lá muitas vezes até que João 
Maria me conte os causos que quero ouvir.

Entrevista realizada por Emídio Roberto Cezar

en t r e v i s ta c O m s e u ac á c i O ca s ta n h O 
bu e n O

  Acácio Castanho Bueno, filho de Patrício 
Bueno e Conceição Castanho Bueno, atualmente 
com 102 anos de idade, casado com Matilde 
Barbosa. Seus irmãos eram Idalino, João, Manuel, 
Francisco, Maria, Antônio (Coca) e Franquelina. 
Em sua entrevista falou sobre a revolução de 1923 
relatando que não sofreram nenhuma violência, 
eram respeitados e ninguém mexia com eles.
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Patrício Bueno e Conceição Castanho Bueno

Entrevista realizada por Emídio Roberto Cezar, Luiz Castanho, Nídia da Rosa 
Bueno e Aurélia Pereira Fortes

re l at O d e vi da d O se n h O r ma n u e l an t ô n i O me e r va l d

No dia 20 de março de 2019, estivemos na Linha Nova na residência do 
senhor Manuel Antônio Meervald. Nosso objetivo era conhecer um pouco da 
história de vida desse simpático e humilde senhor, que aos 92 anos de idade, 
receptivo e muito fiel as memórias do passado contou um pouco de sua vida.

Nasceu dia 19/05/1926 em Seberi. Sua esposa chamava-se Maria Amaral 
Pereira. Dessa união nasceram sete filhos, sendo três filhas mulheres e quatro 
filhos homens e tem quarenta e três netos e bisnetos. Num trabalho árduo, 
ajudou a construir a primeira Igreja da cidade, que mais tarde desmancharam 
e a fizeram maior. Levou dois anos para ser construída e os trabalhadores 
ganhavam por hora. A padroeira já era Nossa Senhora da Paz, que foi inaugurada 
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dia 24/01/1949. Estanislau Cébula 
era o padre dessa época. Seu 
Manuel Antônio também ajudou a 
construir a casa do seu Sadi Missel.

No vigor da juventude 
realizou atividades num alambique 
de cachaça do seu João Markoski, 
pai do seu Romano Markoski. 
Também trabalhou na primeira 
olaria localizada próxima a chácara 
do senhor Luís Castanho. O dono 
dessa olaria era seu Sminko. 
Cortava-se o tijolo, secava e depois 
ia ao fogo e cobria de terra para 
acertar a temperatura. A mesma 
era tocada por três cavalos e os 
tijolos eram vendidos no comércio 
local. Em 1945 serviu no exército 
em Porto Alegre no 2º Batalhão e 
trabalhou na Brigada Militar. Mais 
tarde comprou terras e foi para 
a colônia, costumava pescar e caçar veado nas terras do seu Panta Camargo, 
também gostava de bailes. Hoje tem a seu lado a senhora Zulmira Alves de 
Borba, esposa, companheira e amiga, compartilhando de todos os momentos 
que a vida lhes presenteia.

Entrevista realizada por Nídia da Rosa Bueno e Aurélia Pereira Fortes

et n i a af r O d e s c e n d e n t e -  fa m í l i a ri b a s/bu e n O s

São naturais de Serbas, distrito de Colorado - Rio Grande do Sul. João 
Ribas foi um dos primeiros afrodescendentes a se instalar no município que, em 
1945, ainda pertencia à Palmeira das Missões. João Ribas veio com sua mulher e 
seus 16 filhos e trabalhava em uma granja de abacates entre Mundo Novo e São 
Sebastião.

Manuel Antônio Meervald, Nídia da Rosa 
Bueno e Aurélia Pereira Fortes
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Cerca de cinco anos mais tarde, veio Amadeus Buenos e Eva Ribas com 
seis filhos e se instalaram nas terras de Silvio Vitalli. Trabalhavam na Linha 
Engenho Queimado na tafona do seu Silvino Mello (pai de Vilson Mello). 
Depois de muitos anos, João Ribas e Amadeus Buenos vieram residir na cidade. 
João foi morar onde hoje é o Bairro Aparecida e Amadeus no bairro São José. 
Os filhos lembram ver João e Amadeus abrirem as estradas a foice e facão onde 
hoje são as Ruas Coronel Netto e David Canabarro. Também se lembram de vê-
los trabalhando nestas estradas com carroças puxadas a boi e os viam fazerem 
muitas mudanças com as carroças para pessoas de maior poder aquisitivo.

Entrevista realizada por Anita Queiróz de Camargo e Aurélia Pereira Fortes

A seguir reportagem do Jornal O Alto Uruguai sobre os afrodescendentes 
de Seberi.

Encontro da Família Ribas  
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Fonte: Jornal O Alto Uruguai, 2018.

en t r e v i s ta c O m O se n h O r ni e d e r au e r ma r q u e s ba r b O s a

Em entrevista datada de 20/06/2018, relatou ser filho de Pantaleão Marques 
Barbosa (Panta Rengo- dizem que o Panta Rengo foi aquele que deu um tiro na 
tela do cinema em Palmeira das Missões na época do cinema mudo) um dos 
primeiros moradores da zona do campo. Seus irmãos são: Eleanor, Doralina, 
Elautério, Juvenal, Juvenil e Leonardo (1ª família).

Antunes, Rosalin, Doralin, Alcinda e Iracema (irmãos por parte do pai).
Juvêncio, Natalino, Antônio, Joraci e Rosalina.



   263   

Horizontina, Niederauer, 
Dartanean, Galdina, Vicentina, 
Nair, Maria e Alexandrina (2ª famí-
lia).

 Residiam na atual Vila 
Fabris, trabalhavam na produção 
de erva-mate e passaram grandes 
dificuldades. Seu pai fabricou o 
próprio monjolo tocado com o pé. 
Mais tarde, passaram a usar água 
para tocar o monjolo, o que facilitou 
o trabalho manual e a produção 
passou a ser de melhor qualidade.

 No pilão socavam o milho 
molhado para fazer a canjica. 
O arroz era socado no pilão e o 
feijão era batido (debulhado) com 
manguá. Na época não havia rádio 
nem telefone, sendo o único meio de comunicação o telegrama e a carta. O 
primeiro carro a surgir foi em 1929.

Entrevista realizada por Aurélia Pereira Fortes, Nídia da Rosa Bueno, 
Emídio Cezar

re l at O d O ca p i t ã O ed i dO n a l d ga lv ã O bu e n O -  28/11/2018

Há um morador na Linha Galvões de Seberi que representa mais do que 
ninguém as raízes do nosso município. E foi para visitá-lo que lá esteve a equipe 
que atualiza o livro de Seberi, dia 24/11/2018. O Capitão Edi Donald Galvão 
Bueno veio ao portão receber com aquela típica hospitalidade dos homens do 
campo. Nascido em 1932, filho de Álvaro Galvão Bueno e Eponina Franco Galvão, 
neto de Domingos Galvão Bueno e Silvéria Barbosa Bueno. Seu avô foi o primeiro 
comerciante da região do campo de Seberi e chefe revolucionário dos rebeldes 
de 1923, bisneto do patriarca Galvão Bueno de Souza, de origem portuguesa, 
pioneiro na Gleba do Rincão dos Galvões na 2° metade do século XIX.
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O Capitão Edi saiu de Seberi aos 18 anos para servir o Exército e retornou 
em 1986 às suas raízes estabelecendo-se na antiga propriedade da família. Sua mãe 
Eponina Franco Galvão foi a primeira professora da escolinha local. Ele lembra 
que seu pai Álvaro Galvão Bueno, maragato como seu avô Domingos Galvão 
Bueno, já havia sido marcado pela revolução de 1893, quando tiveram de retirar-
se para as matas do sertão do Alto Uruguai, para proteger as famílias. Domingos 
Galvão Bueno na Revolução de 23, chefiou os revoltosos chegando a coronel.

Os Galvão Bueno eram maragatos, e os Camargos que moravam na mesma 
região eram chimangos, eram adversários políticos encarniçados, o que não 
impedia casamentos entre eles. Pedro Lemes de Camargo era chimango líder 
dos mestiços, pai de Pantaleão Camargo, pai de Ursulina Camargo Galvão entre 
outros, portanto avô de Marcelino Galvão Bueno Sobrinho. Também referiu-se ao 
seu tio Felício Galvão Bueno. No cemitério da Linha Galvão está localizada a lápide 
com a foto e o nome de Domingos Galvão Bueno, chefe maragato. Mas segundo 
informação do Capitão Edi, seu neto, seus restos mortais não estão lá, foram 
transferidos para Palmeira das Missões para proteger de depredações. Nas terras 
do Capitão Galvão havia matos de jabuticaba nativas, mas ele não só preservou as 
matas nativas como plantou milhares de árvores frutíferas, num recanto que hoje 
é cartão-postal entre as propriedades na Linha Galvões em Seberi.

Capitão Edi com entrevistadores Edilson Wanderlei Pedroso Júnior, Hedy Elsenbach 
Miotto, Dinai Maria Figueiredo Bueno, Ana Lúcia Rodrigues Guterra, Aurélia Pereira 

Fortes e Maria Diva Bazzanella Dalla Valle



   265   

cu r i O s i da d e:
Pai e filho depuseram para este livro, Álvaro 

Galvão Bueno, no ano de 1984 e o Capitão Edi em 2018.

re l at O d O dr. lu i z ca s ta n h O f i l h O d e Je s u s me n d e s ca s ta n h O, 
u m d O s p i O n e i r O s da c O l O n i z a ç ã O d e se b e r i

O ca m p O d O s ca s ta n h O s

Todo o grande território, de que ora nós ocupamos, é admiravelmente 
repartido em muitos vales ou rincões, sendo os mais notáveis:

1º - O do Campo Novo (...);
2º - O da Guarita, formado (...);
3º - O do Herval Secco, formado (...);
4º - O da Fortaleza, formado pelo arroio desse nome o Rio Guarita;
5º - O da Ramada, formado, formado pelo arroio Divisa, São Jacob e Rio 

Turvo;
6º - O de São Jacob, pelo arroio (...);
7º - O da Costa da Serra entre o arroio da Palmeira e o Alegre;
8º - O da Divisa (...);
9º - O de Nonoai, entre os rios Várzea, Uruguai e Passo Fundo (...).

Além desses rincões existem: o campo – chamado dos Castanhos e onde 
está situada a povoação, sede do município.

Em 1870, terminada a Guerra do Paraguai, o Biriba Paulista, Manoel 
Mendes Castanho, Português nato (vindo de Portugal com dois anos de idade), 
veterano da Guerra supra e casado com a paraguaia, Mariana Castanho, adquiriu 
vasta área de campo, mato e muitos capões de Timbó, parte dela, hoje, Linha 
Castanho. Esta área (rica em Madeira de Lei, Ervais e boa pastagem) confrontava, 
ao Norte, próximo à Lagoa Grande; ao Sul, com hoje Boa Vista das Missões; ao 
Leste, com o Lajeado Napoleão e ao Oeste, próximo ao Rio Fortaleza.
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Dedicava-se ele à criação de muares e equinos, que os transportava para 
Sorocaba, SP. Também criava bovinos, ovinos, suínos e aves. Extraia Erva Mate 
e mantinha a Agricultura Familiar. O gado era solto no campo aberto e usava a 
marca registrada dele número 32.

A sede da Estância ficava, onde hoje está o KM 63, da BR – 386, Leste.
Manoel Mendes Castanho teve todos os filhos nascido em sua Estância, 

sendo eles: Antônio Mendes Castanho (08/03/1878), Jesus Mendes Castanho 
(14/01/1883), Claudiana Castanho (1887), Idalino Mendes Castanho, Francisco 
Mendes Castanho, Maria Castanho e Conceição Castanho. Mariana Castanho, 
que era viúva e, ao se casar com Manoel, tinha também a filha Bonifácia.

Manoel faleceu em 03 de Fevereiro de 1897, sendo sepultado no Cemitério 
dos Castanhos, neste Município, onde estão sepultados também sua esposa 
Mariana, e os filhos, Idalino, Francisco, Maria, Claudiana, Conceição e a enteada 
Bonifácia, além de netos, bisnetos e outros.

dO s pr i m e i r O s mO r a d O r e s d O ca m p O

Outros também vieram e adquiriram terras, como os das famílias: Bueno, 
Pereira, Silva, Camargo, Martins, Borges, Pôncio, Pires, Barbosa, Felício, Coelho, 
Fortes, e Outros.

Em 1886, Domingos Padilha Camargo titulou uma área de 1.771,9 ha, 
parte, hoje, Linha Camargo. 

dO s ap e l i d O s

 Era muito comum as pessoas serem identificas por apelidos, como 
Pantaleão Lemes de Camargo (Panta); Pantaleão Marques Barbosa (Panta 
Rengo); Manoel Castanho Bueno (Seu Né); Claudiana Castanho Camargo 
(Bíbia); Idalino Mendes Castanho (Dalico); Judite Camargo Barbosa (Quina); 
Alice Camargo Nunes (Chata); Claudiana Castanho (Fia); Mariana Castanho 
(Fia); Leopoldo de Moura (Pains e Bispo); Acácio Castanho Bueno (Cácio); 
Tomé Lemes de Camargo (Tomezinho); João Galvão Bueno (João Pinto); 
Amazonas Cândido Mayer (Seu Lili); Antônio Fiad (Seu Filhinho); Antônio 
Simões da Costa (Antoninho); Júlio Simões da Costa (Julinho); João de Almeida 
(João Branco); José Alves de Souza (José Constante e Babão); João Francisco 
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Borges (Chico Bilino); Pedro Castanho Camargo (Pedruca); Francisco Braga 
(Chico Braga); Arlindo Vieira Lopes (Arlindo Izabel); Luiz Schmidt (Lula); João 
do Prado (Jango); e muitos outros.

dO s pr i m e i r O s fi l h O s da te r r a

Antônio Mendes Castanho (08.03.1878), Idalino Mendes Castanho, 
Jesus Mendes Castanho (14.01.1883), Conceição Castanho Bueno, Claudiana, 
Claudiana Castanho Camargo, Protásio Mendes Castanho (10.08.1913), Edite 
Pereira Castanho (31.01.1921), Lauro Mendes Castanho (06.08.1918), Renato 
Mendes Castanho (18.03.1916), Manoel Castanho Bueno (1900), João Castanho 
Bueno, Acácio Castanho Bueno (1918).

in í c i O da pO v O a ç ã O da bO c a da pi c a da

Em 1918, no início do ano, Jesus Mendes Castanho, que também era criador 
de gado muar e equino, estabeleceu-se na Boca da Picada com uma Casa de 
Comércio, com todos os gêneros, desde alimentos, ferramentas, roupas, remédios 
e tudo mais. As mercadorias eram trazidas pelo então Carreteiro, Luiz Castanho, 
primo de Jesus, que viajava de carreta até Rio Pardo e era também tropeiro. Na 
mesma data e próximo à Casa de Comércio, Jesus criou um Hotel para abrigar 
os tropeiros, mascates e os viajantes para a Vila Águas do Mel, fundada em 08 
de março de 1916. Posteriormente, próximo ao local, Severino Capuani pôs um 
hotel. Somente em 1962 foi criado o hotel Gaertner. Surgiram também, na Boca da 
Picada, a casa de comércio de Natálio Markoski, Olívio Nunes, Miguel Wodzick, 
Seriaco Mendes e Vergílio Kerber e os bares de José Amâncio Ribeiro, com cancha 
de bocha, Severino Brustolin, com cancha de bocha e sinuca, Lencino Felício, com 
bolão, e Oscar Colognese, sinuca com bolão.

Severiano Pereira da Silva, sogro do Jesus Mendes Castanho, e vindo de 
Santa Maria, exerceu a função de sapateiro (fabricante de calçados na época), 
desde a sua chegada aqui em 1914. Chegou a ter sua sapataria na, hoje, Rua Pinto 
Bandeira. A máquina da sua sapataria, importada da Alemanha, acabou sendo 
comprada pelo sapateiro, Sr. Miguel Koproski, por volta de 1960. Severiano 
foi um dos fundadores da Vila Das Águas do Mel, em 08 de março de 1916, 
juntamente com um grupo de palmeirenses. (Mosart, p. 265). Outros sapateiros 
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vieram como; Ledroneto Borba, Adolfo Hemieleswki, Miguel Koproski e os 
seleiros, Armando Argenta e Guilherme Argenta.

Os barbeiros foram, Paulo Pereira, Edmundo Conte, Pedro Simões, 
Queixinho de Pau, Jovino Braga, Assunção, Euclides,

cO m O vi v i a m O s pr i m e i r O s mO r a d O r e s

Não havia violência entre os primeiros moradores. Não havia bandidos e 
ladrões, como narrado à p. 12 por Nardin (Seberi 109 Anos de História).

Na verdade, havia muitos compadres e, com o tempo e através de 
casamentos entre membros das famílias, quase todos ficaram aparentados.

Por exemplo: Idalino Mendes Castanho (Dalico) casou-se com uma moça 
da Família Pires; sua irmã Claudiana Castanho (Bíbia) casou com Tomé Camargo; 
Jesus Mendes Mendes Castanho era casado com Ibraima Pereira Martins, filha 
de Antônio Pereira Martins, e, tendo viuvado, casou-se, em 1922, com Rosa 
Pereira da Silva, filha de Severiano Pereira da Silva; Conceição Castanho 
casou-se com Patrício Bueno; João Castanho Bueno e Judit Castanho Camargo 
casaram-se com Alexandrina Barbosa e Jovenil Barbosa, respectivamente, filhos 
de Pantaleão Marques Barbosa (Panta Rengo). Guiomar Castanho Camargo 
casou-se com Dulcindo Felício, Manoel Castanho Bueno casou-se Dorvalina 
de Moura, Reia Sílvia Castanho casou-se com Garibalde de Almeida, João 
Galvão Bueno e sua irmá, Lucidia Galvão Bueno, filhos de Dornarte Galvão 
Bueno, casaram-se com Ursulina Camargo e Pantaleão Lemes de Camargo, 
filho de Domingos Lemes de Camargo. Assim muitos outros. Os compadres 
eram muitos, como Jesus Mendes Castanho era padrinho de Nicolau Lemes de 
Camargo e, portanto, compadre de Pedro Lemes de Camargo. Nos nove meses 
da Revolução de 23, algumas famílias se envolveram, mas não chegou a causar 
grande discórdia. Por questão de herança, como sempre, algumas pessoas se 
desavieram e, com o tempo, a maioria voltou ao convívio de antes.

da la g O a gr a n d e

 
De grande importância para a Região era uma grande Lagoa de água 

límpida e cristalina, localizada, hoje, na beira da estrada (Km 60 – BR-368 – 
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Oeste, 10 km da Boca da Picada), denominada de Lagoa Grande. Ela servia 
como referência, bebedouro e ótimo local para acampamento. Conta uma 
lenda que um Biriba, montado num burro, adentrou nela e nunca mais foram 
encontrados, mas tudo não passa de lenda mesmo. Com o tempo foi sendo 
aterrada e, hoje, restam apenas vestígios com pouca água. A roçada do caminho 
para o Rio da Várzea, feita por Maximiliano Beschoren, em 1879, teve início 
nesta Lagoa (Seberi 109 Anos de História, 1988, p. 14). Werno Hofmamm, antigo 
cobrador da Empresa Hélios, diz que a Lagoa Grande era a maior referência para 
embarque e desembarque, devido a sua localização numa grande encruzilhada 
para Erval Seco, Mundo Novo e Barrinha. 

re c O r da ç õ e s da s dé c a da s d e 40,  50 e 60

Nas décadas de 40 e 50, a Boca da Picada já era povoada por casinhas, sem 
pintura, em ambas as margens da Flores da Cunha. Era uma reta com mais de 
1 Km, parecia o velho Oeste Americano. Havia um chalé, sem pintura, e muito 
antigo, isto é, desde 1918, onde, inclusive, Jesus Mendes Castanho chegou a 
residir (perto da sua Casa de Negócios). O chalé possuía uma área, com recortes 
nas bordas da parede. Tinha a loja do Sr. Olívio Nunes e, ao lado, uma casa 
grande de estilo italiano, sem pintura e com amplo pátio com parreiras, onde 
morava o Sr. Fidêncio Fabris. A chácara do Herculano Cardoso, à margem da 
estrada, possuía uma cancha reta e toda a sua família gostava muito de corrida 
de cavalos. Na frente, ficava um grande portão de madeira, do DAER e que era 
fechado, sempre que chovia, para não estragar a estrada, só passavam ônibus e 
carros leves. Ao sair da vila, a estrada se tornava perigosa, pois, apesar do terreno 
ser plano, ela tinha muitas curvas, era estreita e com barrancos altos. Além disso, 
a poeira, quando passava um veículo, deixava a estrada totalmente sem visão. 
Outro perigo era o trânsito intenso de cavaleiros e carroceiros. Ainda na Boca da 
Picada, tinha a oficina de móveis do Sr. Zminko e duas lojas, do Miguel Wodzik 
e do Vergílio Kerber. Para o centro, tinha o açougue do Dorival e, na frente, a 
loja do Roberto Schmidt, cuja esquina, era a Rua João Pessoa. Nesta rua, lado 
oeste, havia o matadouro de Izidoro Silveira da Cruz e, ao lado, o Curtume do 
seleiro, Armando Argenta, atendido por um cidadão solitário chamado Porto 
Alegre, homem simples, muito alegre e brincalhão, mexia com tudo mundo, 
aquele do galo do Seu Filhinho. Pouco mais adiante, na baixada, lado sul, ficava a 
chácara do Seu Lili (Amazonas Cândido do Mayer), onde tinha energia elétrica, 
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fornecida por uma grande roda d’água, colocada na cachoeira do arroio que ali 
passava. Havia também, em frente à sua casa, uma grande lagoa. Seguindo pela 
mesma rua, havia a chácara do Seu Izidoro Silveira da Cruz, cuja cerca era uma 
grande taipa de pedra. Na frente, ficava a chácara do Seu Francisco Braga (Chico 
Braga). Na mesma direção e cerca de 3 km, ficava a chácara do Noro, onde se 
vendiam um ótimo vinho tinto, vinagre e muita uva. Seguindo pela Flores da 
Cunha, tinha uma filial da Cooperativa do DAER e a Capatazia. Logo adiante, 
havia a ferraria de Peri Ardenghi, cuja esquina ficava a Rua Evaristo do Amaral. 
Nesta rua, lado Leste e esquina com a Rua Fermino de Paula, havia vestígios de 
uma grande Olaria, já extinta, cujo barro para construção de tijolos era retirado 
dali mesmo na baixada, onde havia muitos buracos de mais ou menos 50 metros 
de diâmetro.

Na parte da Vila, havia uma clareira com várias casas ao redor da estrada, 
mas, aos lados não tinha, havia muita mata fechada, com várias picadas.

1ª Sub-prefeitura, esquina da Casa Comercial Brasil Gonçalves (1939), e Hotel Biancon 
(hoje Farmácia São Luiz). Os meninos da foto são Rômulo Castanho (menino maior) com 

8 anos de idade e João Martins filho de Egídio Martins.

Ao Leste, existiam 4 picadas (não havia ruas). Uma iniciava na Ferraria 
do Peri Ardenghi, seguindo o curso das águas pluviais, ia até uma grande 
clareira, de onde saiam outras picadas, sendo uma para o Grupo Escolar Alfredo 
Westphalen, outra para a loja do Brasil Gonçalves e outra, para o Cartório 
Distrital e Igreja, usada por Jesus Mendes Castanho, que, diariamente, passava 



   271   

para ir ao Cartório, já que a sua Chácara ficava na dita clareira.. Nesta Clareira, 
ficava o primeiro campo de futebol e ela era cercada por cinco chácaras, uma 
do Sr. Miguel Koproski (hoje Vila Brasil); a do Sr. Brasil Viana; a do Sr. Natal 
Markoski; a do Sr. Antônio Fiad (Filhinho), hoje loteadas e extintas, e de n. 24, 
com cinco ha, do Sr. Jesus Mendes Castanho, que permanece intacta, com casa, 
potreiro e árvores, tendo como proprietário Dr. Luiz Castanho. Uma família 
de alemães adquiriu toda a área existente entre a clareira e o Grupo Escolar. 
Desmataram e fizeram o loteamento Fortaleza, entre as Rua Evaristo do Amaral, 
Borges do Canto, Júlio de Castilhos e Gen. Netto.

da s cl a r e i r a s

Campo não era pouco aberto, pois era ralo, cercado pela mata e 
interrompido por vários capões de Timbó. Todavia, toda a mata, desde a 
chegada dos primeiro habitantes, isto é, por volta de 1870, tinha clareiras abertas 
pelos proprietários para a agricultura familiar. Assim, era comum, a derrubada 
da mata para lavoura, cada vez que houvesse uma safra, ficando a Resteva em 
repouso para que se criassem capoeiras de vassouras para roçada e do fogo. 
Quem já tinha as capoeiras, apenas roçava por cima, como se diz: “a cavalo”, 
queimava e lançava a semente. Na colheita, como a grande maioria não possuía 
celeiro, ficava o milho na roça, onde ele era dobrado para não reter a umidade. 
Essa prática era danosa, pois os animais, como o ouriço e as aves, estragavam 
um terço do milho. Em alguns casos, o feijão era depositado na sala da casa, 
até que fosse transportado pelo comprador. O comprador era o Bodegueiro do 
local. Era ele quem dava o preço, já que, antes da colheita, fornecia mercadorias, 
como açúcar, café, querosene e outros para o produtor. Depois que vieram os 
açorianos, mudou um pouco, pois eles, com pouca terra, reutilizavam o solo 
através do arado e da enxada. Havia, também potreiros na parte da mata, como 
a estância do Sr. Arlindo Izabel, no Lajeado do Mico, João Queiroz, João Prado, 
Miguel Koproski, Arlindo Lasch, Otávio Rosa, Osvaldo Sabino da Silva, Otávio 
Sabino, Daniel Koproski e outros. Lado Oeste, Rua Borges do Canto, ficava a 
chácara do Sr. Schmidt Rosa, onde havia uns pés de Ingá e um grupo de meninos 
que furtavam as frutas, fazendo com que o proprietário tivesse muito trabalho 
para defendê-las. Na mesma rua, lado Leste, havia a casa da Sra. Inês Simon, 
parteira. Próximo à chácara do Schmidt, ficava a funilaria do Sr. Edmundo, que 
tocava muito bem violino e outros instrumentos.
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hO s p i ta l nO s s a se n h O r a da s gr a ç a s

No início dos anos 50, o Médico, Hélio Rosa, e sua mulher, Maria Rosa, 
vindo de Taquari, passaram a residir em Seberi. Ela tornou-se professora do 
Grupo Escolar Alfredo Westphalen e ele construiu o Hospital Nossa Senhora 
das Graças, na Rua 4 de junho, próximo à Rua Fortaleza, lado Leste. O Hospital 
era o único na cidade. Foi construído de forma de H, isto é, a parte da frente, de 
alvenaria, paralela à rua, era ligada por um longo corredor central à parte dos 
fundos, de madeira. Havia um belo jardim na frente e, na sala de espera, tinha 
uma estátua de N. Sra. Das Graças de uns 50 cm de altura. Suas enfermeiras era 
as Senhoras, Noêmia Almeida, Cida Pires e Iuja Markoski. Naquele tempo, já 
dispunha de Raio X.

Dr. Hélio era clínico geral e ótimo cirurgião. Sua esposa Maria era 
professora. Certa vez, seu filho Neco teve uma apendicite e, necessitando de 
cirurgia de urgência, o pai operou o próprio filho. Certo dia, uma senhora, ao 
ser submetida a uma cirurgia do aparelho digestivo, foi indagada pelo Dr. Hélio 
se estava em jejum. Ela, então, respondeu: “Sim, Doutor, eu só tomei cinco cuias 
de chimarrão”. A cirurgia ficou para o outro dia.

O hospital estava sempre lotado e não havia planos de saúde, sendo tudo 
pago pelos pacientes, que, muitas vezes, vendiam até suas terras para custear as 
despesas médicas e hospitalares.

Na década de 60, o Sr. Adão Rocha pôs uma Farmácia no Prédio do 
Hospital, facilitando a compra de medicamentos, já que o gabinete de consultas 
médicas ficava no Hospital.

Ainda na década de 50, a família Rosa mudou-se para Carazinho, depois 
para Canoas. Em Canoas, onde o Dr. Hélio Fundou o Hospital Nossa Senhora 
das Graças (mesmo nome do de Seberi), ainda hoje existe, e foi eleito Prefeito da 
Cidade. Com 92 anos de idade, o Dr. Hélio faleceu em Canoas.

da pa r ó q u i a nO s s a se n h O r a da pa z

Em 1924, foi construída a primeira capelinha da cidade. Foi inaugurada 
pelo Padre Quatropani, de Palmeira no ano seguinte. Ficava na Avenida Flores 
da Cunha, em frente à Praça.
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Como havia muita violência local, foi escolhida como padroeira da 
Paróquia Nossa Senhora da Paz. A imagem, com um metro de altura, foi doada 
pelo Sr. José Ciotti, que a trouxe de Ijuí. 

Posteriormente foi construído o templo na Travessa Andrade Neves, em 
frente à Praça. Era de alvenaria, com uma torre alta no lado esquerdo, contendo 
um relógio. No interior, duas carreiras de bancos, na parte superior da entrada 
ficava o coral. À direita, perto do altar, ficava o púlpito, com dois metros de altura, 
duas mesas para comunhão, sendo uma a esquerda e outra à direita na entrada 
para o altar. Elas mediam, mais ou menos quatro metros de comprimento por 
trinta centímetros de largura. Ao lado esquerdo do altar, ficava a sacristia. Atrás 
do altar, na parede havia um Crucifixo grande com a imagem de Cristo com, 
mais ou menos um metro e oitenta de tamanho. Havia nos lados do altar as 
imagens de São José, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus e de Maria.

Na entrada, havia dois confessionários, sendo um de cada lado. As 
confissões eram feitas antes das missas, todos os dias.

O relógio da torre, por muito tempo, não tinha iluminação, pois as cinco 
lâmpadas estavam queimadas e ninguém se atrevia a subir nela, pois era muito 
difícil. A escada era de arcos de ferro junto à parede e, lá encima, havia uma 
aba de concreto de transposição arriscada. Num domingo de festa, o jovem, 
Anselmo Sabino, subiu e trocou as lâmpadas, sob os olhares temerosos do povo.

Durante as missas, os homens tomavam assento à direita e as mulheres à 
esquerda. Na hora da comunhão, as mulheres usavam véu preto e as moças véu 
branco na cabeça. Eram necessário três horas de jejum para poder comungar. A 
comunhão era feita de joelho na mesa própria, devendo as mãos ser colocadas 
por baixo da toalha da mesa. A hóstia era colocada na boca da pessoa.

Os Padres usavam sempre batina. O mesmo acontecia com as Freiras, 
que usavam vestes da congregação. Quando alguém encontrava o Padre, dizia: 
“Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo” e o Padre respondia: “Para Sempre 
Seja Louvado”. Além disso, era costume o Padre sempre ter santinhos no bolso 
para oferecer às crianças.

O Padre fazia o sermão no púlpito e rezava a missa de costas para as 
pessoas e em latim. Nos fundos da Igreja, havia um grande pavilhão branco, 
onde eram realizadas as festas e apresentações teatrais. O pátio era grande e, 
nele, construíam tendas com jogos de cavalinhos e outros. Eram instalados 
alto falantes para reprodução de músicas da dupla Tonico e Tinoco. Beijinho 
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Doce era uma música muito solicitada. Os namorados faziam dedicatórias uns 
para os outros, pagando pequeno valor. Frequentemente, uma Banda de Erval 
Seco animava a festa com músicas alemãs. Seberi também tinha uma Bandinha 
chamada de “Banda Carinho da Serra”, cujos músicos foram todos para Taquari 
e não mais voltaram. O churrasco era assado numa grande churrasqueira, nos 
fundos do pavilhão. As moças prendiam os rapazes em cadeias improvisadas 
para que eles pagassem um valor para serem soltos, em benefício da festa. 

Para segurança, vinha um pelotão de oito policiais militares de Palmeira, 
que ficavam até o fim da festa. Com o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, as 
missas passaram a ser celebradas em Português e de frente para os fiéis. Outra 
mudança foi com relação às leituras, que passaram a ser feitas por leigos. O 
primeiro leigo a fazer a leitura, na Paróquia, foi Luiz Castanho, em 1965, 
indicado pela Diretora do Colégio Madre Thereza. Depois, por muito tempo, ele 
continuou fazendo as leituras na missa das oito horas. Nesse mesmo tempo, o 
jejum para comunhão passou a ser de apenas uma hora e o véu caiu em desuso. 
A hóstia, desde então, passou a ser dada na mão esquerda do comungante, que, 
com a mão direita, levava a hóstia até a sua boca (como é hoje).

No tempo do Padre Augusto, eram rezadas quatro missas. Às seis para 
os caçadores, às oito a principal, às dez para idosos e crianças e às dezenove 
para todos. No início dos anos 70, como o templo já estava com problemas 
de infiltração ele foi destruído. A torre foi derrubada inteira. No local, na 
administração do Padre, Augusto Kolek, foi feito o novo templo, que ainda está 
em uso. A missa do Galo iniciava à meia noite. Antes disso, a praça ficava cheia 
de gente passeando, conversando e até brigas saía. Tempos depois, mudou o 
horário, que passou a ser mais cedo, pelas vinte horas.
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Da eManCIPação aos nossos DIas

1 mO v i m e n t O pr ó-em a n c i pa ç ã O

Seberi, na década de 50, já se constituía em distrito com infraestrutura 
capaz de lhe proporcionar autonomia política, por preencher os requisitos 
exigidos em lei para a emancipação. O número de habitantes, o número de 
residências na sede, a arrecadação tributária, a área territorial, são alguns 
exemplos do acervo de dados reunidos que totalizaram dez pastas contendo 
dezenas de documentos cada uma delas.

Em vista disto, a população e lideranças locais foram se conscientizando da 
conveniência de obter a emancipação da vila. Ideias e sentimentos avolumaram-
se, evoluindo para uma firme convicção. Eclodiu assim, o movimento 
emancipatório, que suscitou a instalação da Comissão Emancipatória constituída 
pelas seguintes pessoas:

cO m i s s ã O em a n c i pat ó r i a

Presidente de honra: Pe. Augusto Kolek
Presidente: Dr. Cyrio Carlos Campani
Vice-Presidente: Marcelo Zanchet
secretário geral: Avelino Pedro da Rosa
secretário: Peri José Missel
Tesoureiro: Avelino Rodrigues de Almeida

CAPÍTULO 5
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Membros: Axel Evaldo Tornquist, Arlindo Lasch, Luiz Miotto, Fidêncio 
Fabris, José Alves de Souza, Jerônimo Hemielewski, Olivio Antonio Nunes, 
Mário Pokulat, Antonio Carlos Gemelli, Francisco Czarnobay, Dionisio Lucas, 
Nilo Schmidt, Romano Zanchet, Osvaldo Schaffazick, Romano Markoski, 
Virgílio Kerber, Antonio Wodzick, Walter Geller e Lourenço Albino Nardin.

Alguns membros da Comissão Emancipadora

at e n t e m O s pa r a a s pa l av r a s d e n O s s O e n t r e v i s ta d O se r a f i m 
gr a c i a n O tr e n t i n,  c O l h i da s n O d i a 04/03/1985

Não fiz parte da Comissão mas trabalhei com afinco na organização do 
processo, em especial nos 15 dias finais onde às vezes ia até às duas horas da 
madrugada na montagem dos dados que íamos conseguindo e, assim, imprimir 
maior rapidez para o término da documentação.

Quando iniciou o movimento emancipatório, propriamente dito, fazia dois 
anos que me encontrava aqui com minha família. A ideia da emancipação empolgou 
a maioria dos habitantes, exceção feita a algumas autoridades subordinadas ao 
município de Palmeira das Missões.

O desmembramento constou de áreas que pertenciam aos distritos de 
Erval Seco, Rodeio Bonito e da própria Palmeira que originou Seberi, com uma 
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área de 622 km2; como prova o demonstrativo do Departamento de Estatística. 
Nesta área já se encontrava excluída a parcela do Distrito de Coronel Finzito, que 
protestou com veemência contra a inclusão de seu território, alegando que esta 
viria contrariar a propaganda feita pela Comissão de Emancipação a qual, em sua 
campanha, nunca mencionara a referida inclusão. Baseado neste requerimento 
reclamatório que autoridades de Cel. Finzito encaminharam à Justiça foi que o 
então Dep. Estadual Dr. Josino de Quadros Assis, apresentou emenda ao projeto 
de lei que tramitava na Assembleia, excluindo a totalidade daquele distrito. Esse 
projeto foi aprovado com a emenda.

Na época, a Comissão Emancipatória elaborava e coletava toda 
documentação, restando aos órgãos específicos o exame da veracidade e de seu 
enquadramento às normas legais. Atualmente, este trabalho é afeto a uma comissão 
da Assembleia Legislativa, cabendo aos emancipacionistas bem menos atribuições. 
Torna-se, assim, mais ameno o trabalho das comunidades emancipadas. Em 
diversas oportunidades a Comissão teve que apelar à Justiça, a fim de conseguir 
documentos exigidos, dado à resistência encontrada por parte do município mãe.

Marcado o plebiscito para o dia 03 de outubro de 1958, data em que 
efetivamente se realizou, registrou-se o seguinte resultado: 63% posicionaram-se 
favoráveis à emancipação, 37% não assinaram. Este alto índice de abstenção deveu-
se ao fato de que o comparecimento às urnas não se revestia de obrigatoriedade.

De posse deste resultado positivo, a Justiça Eleitoral o encaminhou à 
Assembleia Legislativa que por sua vez aprovou o Projeto de Lei, autorizando 
a criação do Município. A lei foi sancionada sob n° 3696, de 30 de janeiro de 
1959. Ficou determinado o dia 24 de maio de 1959, para ocorrerem as eleições 
municipais, pelas quais se elegeria uma Câmara de sete vereadores com mandato 
até 31 de dezembro de 1959 e do Prefeito e Vice-Prefeito por um período que se 
estenderia até 31 de janeiro de 1964. Realizadas as referidas eleições e apurados 
os resultados pela Justiça Eleitoral, a 04 de junho de 1959, às dezessetes horas, 
na Sede do Clube Recreativo Fortalezense procedeu-se a instalação oficial do 
município, com posse dos vereadores, do prefeito e Vice-Prefeito, presidida pelo Dr. 
Juiz de Direito da Comarca de Palmeira das Missões, Marino Candal Fernandes, 
solenidade a que compareceram as autoridades palmeirenses, dando assim uma 
demonstração de que, apesar de sentidos pela separação do novo município, não 
deixaram de lhe tributar seu apoio e solidariedade. A ata de instalação foi por 
mim redigida.
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OsvaldO schaffazicK 

— O senhor fez parte da Comissão 
Emancipadora? Que trabalhos tiveram?

— Tivemos que abrir as linhas, delimitar 
a área urbana, encaminhar os papéis e fazer o 
plebiscito.

sadi missel

— Como foi o movimento 
emancipacionista de Seberi?

— Havia uma Comissão Emancipacionista 
que foi oficializada em 18/09/57.

Na ocasião do movimento emancipa-
cionista a vila contava com 1.031 moradores 
e 9.433 no interior, num total de 10.514 
habitantes. No Distrito de Erval Seco, havia 

4.038 habitantes e na Vila Cristal 1.271 moradores, perfazendo um total de 
15.823 moradores na área emancipada.

OsvaldO sabinO da silva

— Quanto ao desmembramento da 
Fortaleza, de Palmeira?

— Houve um esforço conjunto da 
população. Fizeram um plebiscito e o então 
Prefeito, Paulo Ardenghi, não contrariou; 
tiveram que emancipar.

— Quais foram as pessoas que mais 
trabalharam para a emancipação?
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— Foi a cúpula dos moradores da sede. Os Zanchet, os Gemelli, Prof. Vital 
Fortunato, Serafim Trentin e outros. Eu morava mais para fora da vila e não 
acompanhei muito. Foi mais a gente da cidade. O agrimensor que fez o mapa do 
município foi o cunhado do Vital Fortunato, o Dionísio Lucas.

irene Kuhn miOttO
 
— Dona Irene, queremos que a senhora 

fale sobre o plebiscito que houve em Seberi, para 
que o município se tornasse independente de 
Palmeira das Missões. O que a senhora lembra?

— Eu lembro quando nós viemos para 
cá havia pouca gente, poucos moradores. Nós 
fomos procurando fazer amizade e houve este 
movimento para emancipar Seberi.

— Como foi o trabalho desenvolvido por 
esta equipe?

— Fomos a Erval Seco com o Prof. Vital. 
Havia poucos carros aqui e ele nos levou. Quando chegamos a Erval Seco, a polícia 
nos atacou e não queria nos liberar. Aí dissemos: “Nós viemos aqui à procura de 
uma empregada”. Visitamos o Mayer, que era dono da farmácia, e que mais tarde 
a vendeu a nós. A população de Erval Seco tinha que nos apoiar também.

— E o pessoal de Palmeira reagiu?
— Eles não gostaram.
— Por que a senhora ia junto fazer visitas?
— Questão de companhia. Em Erval Seco, o pessoal só falava alemão, 

naquele tempo quase ninguém falava português. Eu servia de intérprete. A gente 
visitava todos os lugares aqui por perto, casa por casa e, às vezes, eram marcadas 
reuniões. O pessoal comparecia.
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JerônimO hemieleWsKi

— ‘Seu’ Jerônimo, sabemos que o senhor 
foi da Comissão Emancipadora do município, 
o que o senhor poderia nos contra sobre isso?

— Sim, havia pessoas atuantes e outras 
não atuantes de quem constava só o nome. 
Os que estão na foto são os atuantes. Convém 
mencionar o senhor Dionízio Lucas que era o 
nosso agrimensor. Avelino Rosa era o secretário 
geral da Comissão (não estão na foto porque 
estavam a serviço da emancipação). As nossas 
reuniões eram todas às terças-feiras, com ou sem chuva. Não havia carros, as ruas 
eram estreitas e sem calçamento, não havia luz. Era um sacrifício muito grande. 
Andávamos a pé. As ruas não eram patroladas e nem cuidadas. Da prefeitura até 
a praça já havia um início de calçamento. Aqui onde eu moro era um buraco.

No início de 59 foi decretada a Emancipação e no dia 04 de junho foi dada 
a posse às autoridades eleitas. O município de Palmeira foi muito contra. Eles 
só queriam ceder o nosso distrito, sem abrangermos Erval Seco e Vila Cristal. A 
Vila Coronel Finzito preferiu pertencer a Palmeira das Missões. Lidavam com os 
documentos o presidente, o secretário e o senhor Serafim Graciano Trentin, que era 
o auxiliar direto deles, sem receber remuneração.

— Como surgiu a ideia de emancipação?
— O povo começou a fazer à Palmeira algumas reivindicações que achava 

que tinha direito, e Palmeira não queria conceder. Foi aí que surgiu o movimento. 
Frederico Westphalen teve a emancipação antes de nós e nos deu força neste sentido. 
A cúpula da administração de Palmeira – Executivo e Legislativo – veio para cá 
nos fazer desistir do intento e tentar nos convencer. Mandou construir um trecho 
do calçamento. Mas nós já estávamos com a ideia em andamento. Queríamos a 
nossa independência. Naquela época todos os recursos eram difíceis, inclusive a 
comunicação entre as pessoas.

Criou-se um patriotismo muito forte a este torrão. Não nasci aqui mas me 
apeguei muito a este lugar que para mim é sagrado. Eu morava no interior e vinha 
a pé, nas noites frias de inverno. O Avelino esperava-me aqui onde é o DAER e daí 
nós íamos ao Clube que era a nossa sede provisória (mais ou menos onde é o Paulo 
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Gemelli). Os frederiquenses e outros municípios nos deram apoio e incentivaram-
nos a ir adiante até conseguirmos o plebiscito. Palmeira não queria nos liberar 
por motivos econômicos e políticos, pois para o lado que os fortalezenses pendiam, 
Palmeira ganhava as eleições. Nós éramos mais ou menos 22.000 habitantes, 
contando com Erval Seco e Vila Cristal.

 Aqui predominava o PSD, na época - o lenço branco, os conservadores, 
aqueles que eram do lado do governo. O governador, na época, era o Valter Jobim 
(se não me engano). O prefeito de Palmeira era o Paulo Ardenghi. Indiretamente 
quem ajudou muito foi o Pe. Augusto Kolek. Ele participava das reuniões e dava 
ideias. No interior, ele fazia campanhas pelo SIM.

Tivemos muito apoio dos Deputados de Porto Alegre. Alguns também foram 
contra. Na nossa Comissão havia gente de todos os partidos: PSD, PTB, Partido 
da Representação Popular, e outros. Cada um se agarrava com o seu Deputado e o 
objetivo era o mesmo. Houve um deputado de Carazinho que nos deu muito apoio.

da d O s g e r a i s d O m u n i c í p i O e m se b e r i d e 1959

o Município foi criado pelo Decreto nº 3696 de 30 de janeiro de 1959
Data de instalação: 4 de junho de 1959
População: 20.150 habitantes
População da cidade: 2017 almas
1º Distrito: Seberi (cidade)
2º Distrito: Herval Seco (vila): distante 18 km da cidade
3º Distrito: Cristal (vila): distante 20 km da cidade
Município-mãe: Palmeira das Missões
Data da construção da primeira capela: ano de 1924
Data da construção Paróquia: 29 de abril de 1939
raças predominantes: descendentes de italianos, alemães e poloneses.
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mi s s a d e em a n c i pa ç ã O d e se b e r i 04/06/1959

Missa da posse do 1º prefeito

Festa cívica da posse 04/06/59
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lei n° 3.696,  de 30 d e Ja n e i r O d e 1958
Cria o município de SEBERI
 Leonel Brizola, Governador do Estado do Rio Grande do Sul.
 Faço saber em cumprimento ao disposto nos artigos 87, inciso II 
e, 88 inciso I, da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa – 
Decretou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
 Art.1° - É criado o Município de Seberi, com sede na localidade 
do mesmo nome, constituido de território do Município de Palmeira das 
Missões.
 Art. 2° - O Território do Município tem as seguintes confrontações: 

Ao Norte: Começa na confluência do Rio Guarita com o Rio 
Ogaratin (ex-Fortaleza), pelo qual sobe até encontrar o limite Norte no 
lote N° 200 da 4° secção fortaleza, segue por estes limites e pelos lotes 
N°s 205, 203, 201, 199, 198, 196, 194, 192, 190, 188, 186, 183, 178, 176, 
174, 173, 171, 169, 167, 165, 163, 161, 159, e 156, até encontrar a estrada 
do DAER, Seberi-Osvaldo Cruz, segue por esta em direção Sul do lote 
N° 84 da 1° secção fortaleza, continuando por este limite até a nascente 
do Lageado Bonito pelo qual desce até confluir com o Lageado Mico 
segue por este, águas abaixo, até desaguar no Arroio Ourives (ex- Braga), 
descendo por suas águas até confluir com o rio da Varzea, sobe por este 
até a foz do lageado Pinhal; A Leste – Começa na confluência do rio da 
Várzea com lageado Pinhal, pelo qual sobe, até confluir com o lageado 
das Pedras, seguindo por estas águas acima, até sua nascente, (na divisa 
dos lotes N°s 218, 217 e 191, até o ângulo Noroeste) na divisa dos lotes 
N°s 191 e 218, segue por esta divisa, rumo geral oeste, até o fim, de onde 
continua no mesmo rumo pelo limite entre os lotes N°s 218, 216 e 191, 
até o ângulo noroeste do lote N° 217, de onde segue rumo ao sul, pela 
divisa deste lote e dos de N°s (213, 211, 209,207, e 206 descendo por este 
lageado 216 e 215) até o limite do lageado que limita pelo sul os lotes 
N°s 213, 211, 209, 207 e 206, descendo por este lageado, até desaguar do 
lageado Ourives, sobe por este, até confluir com o lageado Napoleão, pelo 
qual continua subindo até sua nascente, próximo a estrada do DAER, 
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Seberi-Palmeira das Missões, seguindo por esta estrada rumo geral sul, 
até o ponto mias próximo da nascente do lageado Mathias Bem; Ao Sul 
– Começa na estrada do DAER, Seberi-Palmeira das Missões no ponto 
mais próximo da nascente do lageado Mathias Bem, descendo por este 
até confluir com o rio Ogaratin, pelo qual segue, águas a baixo até a foz 
do lageado Virapipó (ex-lageado Grande), sobe por este, até confluir na 
margem direita do lageado Grão de Milho, seguindo por este, águas a 
cima, até a sua nascente, de onde continua por linha seca e reta, rumo 
norte até um caminho viscinal que conduz ao rio Oragatin, segue por 
este viscinal, rumo geral oeste até o entroncamento da estrada Palmeira 
- Erval Seco com o ramal que segue para o Nilo Fabris, daí por linha seca 
e reta, atinge a nascente do lageado Pavão, pelo qual desce até confluir 
com o lageado Frasão, seguindo por este águas abaixo, até sua foz no rio 
guarita. Ao Oeste – Divide a propriedade de Cincinato Jose de Azevedo, 
e sucessores de Balbino Pereira dos Santos, até encontrar um marco, 
deste segue, por linha seca direção noroeste, até encontrar uma cabeceira 
de lageado Poli que divide propriedade de Viúva Senhorinha Sesar, 
e sucessores de Manuel Poli Prestes, por este abaixo, até a confluência 
com o lageado Pavão, por este abaixo, formando o lageado Frasão, até 
a confluência com uma sanga que divide passo de Policarpo J. Prestes, 
por esta acima, até encontrar uma linha que divide a mesma posse, por 
esta, rumo geral Norte-Sul dividindo posse de João Alberto Borba na 
parte oeste, seguindo mais ou menos na mesma direção, por uma linha 
imaginária, até encontraro marcon° 70 da Secção Erval Seco da parte 
oestedo mesmo, deste por uma linha seca, até a cabeceira do lageado das 
Galinhas, por este abaixo, até a confluência do mesmo com o rio Guarita, 
por este abaixo, até o ponto de partida.
obs. 1. Como rio Ogaratim, citado acima, hoje se chama Fortaleza, 
deduz-se que o correto seria “Rio Ogaratim, atual, Fortaleza”e não Rio 
Ogaratim ex-Fortaleza.
 2. Assim também, “Arroio Ourives (ex-Braga) seria “Arroio 
Ourives, atual Braga”e não Arroio Ourives, ex-Braga.
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2 se b e r i pó s-em a n c i pa ç ã O

Após a instalação do município, Seberi foi consolidando sua infraestrutura 
através da ampliação e aprimoramento de suas instituições. Assim, algumas 
delas, que já existiam antes de 1959, modernizaram-se; outras foram sendo 
criadas corroborando para a configuração fisionômica que a comunidade 
tem nos dias de hoje. Seguem-se os textos fornecidos pelos responsáveis das 
entidades, transcritos  com fidelidade. Com isso, pretendemos dar uma visão 
do que já foi alcançado em termos de organização social até o final de 2020, 
momento em que encerramos a pesquisa que compõe este livro.

2.1 in s t i t u i ç õ e s re l i g i O s a s

Considerando o grande número de instituições religiosas existentes no 
município, usamos o critério de citação das que estão devidamente cadastradas 
na Prefeitura Municipal. A partir disso, fora, enviados convites para que cada 
instituição produzisse um relato de seu histórico. O que segue é um relato das 
instituições que aceitaram o convite.

pa r ó q u i a nO s s a se n h O r a da pa z

Em 1924, devido ao aumento da população, composta sobretudo, de 
Italianos e poloneses, iniciou-se a construção da Capela, que mais tarde serviu 
de matriz. Periodicamente, os padres de Palmeira das Missões visitavam o 
lugar. De 1925 a 1931 a assistência religiosa era dada pelo Padre siciliano Luís 
Paulo Quattropani da Paróquia de Santo Antônio da Palmeira. Em 1932, com a 
criação da Paróquia de Frederico Westphalen, passou a ser visitada pelo padre 
Victor Batistela. Os padres missionários de Santa Maria, quando passavam pelo 
povoado, realizavam os casamentos e batizados e o Bispo D. Antonio Reis vinha 
de cinco em cinco anos para realizar as crismas. O primeiro casamento realizado 
em nossa Paróquia foi em 1939, de José Borba e Maurícia Martins de Souza.

A Paróquia Nossa Senhora da Paz foi criada em 03 de maio de 1939 por D. 
Antonio Reis, sendo desmembrada de Barril (Frederico Westphalen) e Palmeira 
das Missões. O primeiro pároco foi o Pe. José Noglick. Sucedeu-o o Pe. Estanislau 
Cébula (1945) que levantou a primeira igreja de alvenaria. Seu auxiliar era o 
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Pe. Martin. O lançamento da pedra fundamental ocorreu com a presença do 
Bispo D. Antonio Reis. A 28/01/54 tomou posse o Pe. Augusto Kolek, tendo 
por Vigário cooperado o Pe. Paulo Czwik. O Pe. Kolek ficou até o ano de 1971 e 
construiu a nova igreja matriz Nossa Senhora da Paz. Seguiram-se os seguintes 
padres: Pe. Carlos Podbiók Dancewicz, Pe. Boleslau Cisz, Pe. Hélio Luiz Welter, 
Pe. Pedro Ligoski, Pe. Gervásio Busatto, Pe. Alpídio Magrin que construiu a 
nova casa paroquial. Pe. Angelo dal Piva, Pe. Vilmar Jacobbo; Pe. Paulo Kempka, 
Pe. Altério José Troian; Pe. Gelson Francheski; Pe. Luiz Dalla Costa; Pe. Gilmar 
Zanatta; Pe. Jacson Rodrigo Pinheiro (in memorian); Pe. Claudir Miguel Zuchi; 
Pe. Ademir Schneider; Pe. Alexander Mello Jaeger.

Primeira Capela - 1924

Sabemos que a religião exerce grande influência na vida das pessoas. Ela 
foi uma das maiores forças que contribuíram para que nossos antepassados 
pudessem enfrentar e vencer as dificuldades encontradas no início das 
colonizações. Quando aqui chegaram, construíram suas moradias e em seguida, 
capelas e mais tarde, igrejas, para orações em comunidade. Durante os primeiros 
anos, a população católica era visitada por um Padre de tempos em tempos, às 
vezes com um espaço de vários meses entre uma visita e outra. Nessas ocasiões 
eram realizados os batizados e os casamentos. Para os católicos, a construção de 
uma capela era uma tarefa de absoluta prioridade. E uma vez construída, tornava-
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se o espaço mais importante, o 
centro de convívio social, e local 
de oração, celebração e das festas 
comunitárias. Após a missa ou 
culto, as pessoas comentavam entre 
si sobre as dificuldades e juntos 
buscavam a solução.

Os primeiros moradores 
da Vila Fortaleza, movidos pela 
fé e pela necessidade de terem 
um lugar para seus encontros 
de oração, tiveram a iniciativa, 
incentivados pelo Senhor José 
Ciotti, de construir uma pequena 
igreja de madeira que abrigava 
a todos os que demonstravam 
e vivenciavam seu amor e devoção a Nossa Senhora e, quem os animava no 
trabalho de evangelização, uma vez por mês, por vários anos, era o saudoso e 
incansável Padre Victor Batistella. A primeira capela foi inaugurada pelo Padre 
Luiz Quatropanni em 1924 e o primeiro padroeiro da capela foi Santo Antônio, 
mas na época da revolução, foi mudado para Nossa Senhora da Paz, pois havia 
muita discórdia e necessidade de paz.

Antônio Marino Zanatto e sua esposa Isolina lideraram a compra da 
primeira Imagem de Nossa Senhora da Paz. Eles deram a maior contribuição 
e passaram uma lista entre os moradores pedindo ajuda. José Ciotti e a família 
Caponi doaram o sino e os paramentos. A partir daí Nossa Senhora da Paz 
passou a ser Padroeira e a paz começou a reinar na comunidade.

A Paróquia Nossa Senhora da Paz foi criada oficialmente no dia 03 de maio 
de 1939, pelo Bispo de Santa Maria, D.Antônio Reis. A Paróquia foi entregue 
aos Padres da Congregação Verbo Divino, sendo que, o primeiro vigário, foi o 
reverendo Padre José Noglick, vindo do estado do Paraná.

Estes sacerdotes do Verbo Divino, preocuparam-se não somente com a 
evangelização, mas também com o desenvolvimento cultural, social e político do 
município. Padre Augusto Kolek, por exemplo, foi um grande líder comunitário, 
juntamente com outras pessoas fez parte da Comissão Emancipadora do 
Município de Seberi, sendo o Presidente da mesma. As marcas de sua passagem 

Imagem de Nossa Senhora da Paz
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pela paróquia, ainda hoje existem. Temos como exemplos a construção da atual 
Igreja Matriz, sendo a maior Igreja da Diocese, e o Instituto Madre Tereza. 
Durante 38 anos, de 1939 a 1977, dezesseis padres da Congregação do Verbo 
Divino, atenderam com dedicação, amor e doação este povo Seberiense, que tem 
muita gratidão a eles.

Primeira igreja de alvenaria – 1945

Para colaborar com os trabalhos Pastorais, chegam em Seberi, em 15 
de fevereiro de 1951, as irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Calvário, 
tendo como superiora, a saudosa Madre Tereza. As Irmãs Calvarianas, com sua 
sabedoria e abnegação, foram grandes formadoras de crianças e jovens, através da 
catequese, educação e de trabalhos pastorais, marcando com sua espiritualidade 
o caráter e a personalidade dos filhos desta terra. A Paróquia teve a presença das 
Irmãs Calvarianas por 67 anos (1951 a 2018) e foram uma presença importante 
na vida da paróquia e da comunidade.

 O início da construção da atual Igreja Matriz, aconteceu no dia 19 de 
setembro de 1966 e no dia 24 de janeiro de 1967, foi dada a bênção da pedra 
fundamental. Os primeiros cinco anos foram de intensos trabalhos que foram 
acompanhados e supervisionados pelo Padre Augusto Kolek, que também 
idealizou e supervisionou a construção da então Escola Madre Tereza, assim 
denominada na época.
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 No dia 23 de janeiro de 1977, um domingo, - Dia de Nossa Senhora da 
Paz – foi feita a inauguração e bênção da atual Matriz Nossa Senhora da Paz. 
Em 1986, foi construída e inaugurada a atual Casa Paroquial. Em 12 de março 
de 1978, tomam posse em nossa Paróquia os Padres Diocesanos, sendo que o 
primeiro guia espiritual que aqui chegou foi o Padre Hélio Luiz Welter.

Os Padres Diocesanos, dando continuidade aos trabalhos de evangelização, 
feita pelos da Congregação Verbo Divino, preocuparam-se em trazer novos 
movimentos e pastorais, para que os leigos também assumissem o seu trabalho 
de batizados para auxiliarem o trabalho dos sacerdotes.

Somos uma comunidade privilegiada, pois nestes oitenta anos de Paróquia, 
por graça divina, até hoje nunca ficamos sem a presença amiga e evangelizadora 
de sacerdotes. Por aqui já passaram, aproximadamente 41 sacerdotes, que sempre 
atenderam e atendem com dedicação, amor e doação o nosso povo Seberiense, 
que tem muita gratidão por todos eles. Nesses oitenta anos de Paróquia foram 
nossos Pastores e guias: D. João Hoffmann que por nove anos dedicou-se à 
nossa Diocese; D. Bruno Maldaner por 30 ano permaneceu frente a Diocese; 
D.Zeno Haftenteufel por cinco anos. Desde 31 de Agosto de 2008 desenvolve 
seu trabalho apostólico em nosso meio, o Reverendíssimo Bispo D. Antônio 
Carlos Rossi Keller.

Igreja Matriz atual
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Hoje nossa Paróquia conta com vários Movimentos de Igreja, que de forma 
dinâmica contribuem, para a evangelização e espalhar a mensagem de Jesus em 
seus ambientes e na comunidade em geral. A Paróquia possui hoje, 34 capelas 
no interior do município, quatro na zona urbana e a Matriz Nossa Senhora da 
Paz. Atualmente, o Pároco de nossa Paróquia é o Padre Evandro Lazzaretti e 
como Vigário Paroquial os Padres Marco Antônio Jardinello e Rafael Andrei 
Romitti Liberalesso.

Fonte: Mariza Terezinha Piovesan

ig r e J a eva n g é l i c a as s e m b l e i a d e de u s

O objetivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a pregação do 
Evangelho, sob a ordem do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme São 
Mateus, Capítulo 38 e versículos 19, 20. Iniciou com Fabrício Câmara, sendo o 
primeiro leigo a cumprir a ordem de Cristo na casa Cezarina da Silva Câmara  - 
sua mãe - e ele residindo em Jaboticaba.

Em 1945, mais ou menos, a Igreja foi dirigida por João Cezar da 
Independência e Júlio Adão Michel – Pastor Presidente - de Palmeira das 
Missões, pois Seberi pertencia a Palmeira. Hoje conta com uma matriz na 
cidade e vários pontos de pregação no interior. Em 1985, o Pastor-Presidente 
era Zebadias Malaquias que ficou durante 23 anos. Ainda passaram por nossa 
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cidade os pastores Onorio, Alfredi, Eurides, Pedro, Samuel. E, hoje, dirige a 
IEAD de Seberi, Pastor Luiz da Silva. Há aproximadamente 60 anos atrás a Igreja 
passou para o endereço atual na Rua Bento Gonçalves nº 1209. O templo que 
hoje é usado para as reuniões semanais foi construído há mais ou menos 54 anos 
atrás. Hoje a igreja sede conta com 400 membros e 8 congregações pelo interior 
do município. A IEAD também conta com Escola Bíblica, Reunião Semanais de 
Mulheres (Círculo de Oração), grupo de Jovens (UmadSeb), corais que fazem 
parte da igreja há 45 anos, Banda e Oficina de música e canto.

Fonte: Paulinho Borges

ig r e J a as s e m b l e i a d e de u s mi n i s t é r i O 
ta b e r n á c u l O da al i a n ç a

Foi fundada no dia 10 de março de 2018, com sede e foro à Rua Alfredo 
Westphalen, Nº 165, Centro, na cidade de Seberi, RS, tendo como Presidente o 
Pastor Ibanêz Aires da Silva.

A Igreja é uma organização religiosa que tem por objetivos levar a 
palavra e os ensinamentos de Deus, com base nas Santas Escrituras, a todos 
os seres humanos, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, 
raça, cor ou crença religiosa; pregar o evangelho, por meio de seus membros; 
priorizar seus cultos, cerimônias religiosas, cursos educacionais, culturais e 
assistenciais de cunho filantrópico; promover escolas bíblicas, seminários, 
congressos, simpósios, campanhas evangelísticas, encontros para casais, jovens, 
adolescentes, crianças, evangelismo pessoal e outras atividades espirituais; e 
fundar instituições assistenciais e culturais, sem fins lucrativos.

Atualmente, conta com 2 (duas) igrejas, a sede, em Seberi, e uma 
congregação situada na cidade de Lajeado do Bugre. Possui, em seu quadro, dois 
pastores, dois evangelistas, duas missionárias, um missionário e 10 membros, 
totalizando 17 componentes, todos disponíveis e prontos para servir, de acordo 
com seus dons.

A Igreja está aberta à comunidade em geral, mantendo sua identidade, e 
tem procurado atuar em ações sociais, como visita aos lares, quando solicitado, 
e aos hospitais, e também buscando, junto a empresas e pessoas interessadas, 
a doação de cestas básicas e roupas, que são entregues aos necessitados. Na 
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área religiosa, a Igreja procura expandir seus trabalhos, abrindo frentes de 
evangelismo para promover o ideal de Jesus, respeitando as diferenças religiosas, 
as demais igrejas e a fé de todos.

Fonte: Pastor Ibanêz Aires da Silva

ig r e J a eva n g é l i c a d e cO n f i s s ã O lu t e r a n a n O br a s i l

A Igreja Evangélica Luterana foi trazida para Seberi pelos Srs. Gustavo 
e Guinter Heringer nas quais uniram-se em comunidade as famílias de Carlos 
Heringer, Arlindo Lasch, Osvaldo Schaffazick e Leopoldo Sauressig. O Pastor 
Alfred Simon foi o que mais veio atender a essa comunidade, desde Panambi. 
Em 1947, chegaram a Seberi as famílias Harry Tornquist, Evaldo Elsench, 
Reinoldo Relly, Osvino e Osvaldo Schneider, Ervino Voll, Herman Elsenbach, 
Carlos Trennephol, João Scharf, Jacó Wielsem e Arno Weidler que também se 
incorporaram à igreja.

A Comunidade Evangélica Bom Pastor de Seberi ligada a IECLB (Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) faz parte da paróquia evangélica 
Martin Luther de Erval Seco/RS a qual faz parte do Sínodo Uruguai. Atualmente 
integram a comunidade cerca de 30 famílias, totalizando 100 membros. Nossa 
igreja reconhece os fundamentos de Fé da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil que baseia-se no Evangelho de Jesus Cristo na forma das 
Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento e como expressão de fé pelos 
credos da igreja Antiga, a Confissão de Ausburgo inalterada e o Catecismo 
menor de Martin Luther.

Em Seberi, na época denominada Vila Fortaleza, residiam famílias 
oriundas das Colônias velhas. Tais famílias eram de Evangélicos Luteranos e eram 
esporadicamente atendidos por pastores e diáconos provindos de diversos lugares. 
Dentre esses, podemos citar: Diácono Otto Neumann, que vinha de Xingu 
(atualmente Novo Xingu a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros 
que era percorrida costeando o rio da Várzea em uma aranha, espécie de charrete 
de duas rodas puxada por cavalo). Também atendiam os fiéis os pastores: Alfred 
Simon de Panambi e Pastor Zander, da paróquia de Três Passos/RS. Em tais 
ocasiões, as famílias reuniam-se para celebração do culto, na casa do senhor 
Leopoldo Henrique Saueressig, já que não existia o prédio da igreja.
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Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

Assim, por iniciativa do pastor Alfred Simon, a comunidade evangélica 
mobilizou-se para a fundação e construção da igreja. A campanha foi liderada 
por Leopoldo Henrique Saueressig, Osvaldo Schaffazick e Arlindo Lasch. 
Inicialmente eles foram conversar com Ricardo Pokulat, pessoa que exercia 
influência política junto ao Sub-Prefeito Ardenghi. A prefeitura de Palmeira 
das Missões por solicitação de Ardenghi, doou à comunidade Evangélica um 
terreno. No entanto, o terreno situava-se em local afastado da vila, alagado e de 
difícil acesso. A comunidade entendeu que o terreno não atenderia as aspirações 
de todos que desejavam um local mais adequado para construção da Igreja. 
Novamente houve uma mobilização, desta vez para compra de terreno, que foi 
adquirido em 7 de fevereiro de 1949 de Ary Tornquist. O dinheiro para compra 
do terreno foi doado pelos membros da comunidade da época: Leopoldo 
Henrique Saueressig, Osvaldo Schaffazick, Arlindo Lasch, Arnildo Weidle, Carl 
Heringer, Güinther Heringer, Hermann Elsenbach, Ewaldo Elsenbach, Hans 
Scharf, Arthur Wolf, Carlos Trennepholl, Gustavo Heringer, Reinoldo Heringer, 
Henrique Reli, João Haudt, Ary Tornquist, Jacó Willmsen, Edgar Wolf, Carlos 
Heringer Filho. O terreno adquirido está localizado entre as Ruas Dr Júlio de 
Castilhos e Coronel Borges do Canto.

 Adquirido o terreno, a comunidade lançou-se a um novo desafio: 
Construir a Igreja. O lançamento da pedra fundamental da atual igreja se deu 
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no dia 15 de abril de 1951 com um culto seguido de uma grande festa. Com 
o rendimento da festa, foi comprado material de construção. A madeira foi 
doada por Carlos Trennephol e a mão de obra da construção, foi executada 
por Hermann Elsenbach e por João Haudt que não cobraram pelo serviço. 
Diversos mutirões foram realizados para agilizar a construção. Depois de dez 
meses, a obra estava concluída e a nova igreja foi inaugurada em 17 de fevereiro 
de 1952. As mulheres também reuniam-se em mutirões para efetuar as obras 
de embelezamento do pátio, plantando pinheiros alemães e flores em geral. 
O templo construído entre 1951-1952 continua a ser o mesmo até a presente 
data. Os padrinhos da igreja foram: Herman Elsenbach e Guinter Heringer e a 
Madrinha a senhora Hertha Elsenbach.

A primeira diretoria foi constituída pelo presidente Sr. Leopoldo Henrique 
Saueressig, secretário Sr. Arlindo Lasch, tesoureiro Sr. Arno Arnildo Weidler. 
No ano de 1973 foi realizada a construção de um pavilhão rústico e de uma 
churrasqueira que no ano de 2003 foram desmanchados para a construção do 
atual pavilhão da comunidade que serve para a realização de festas e eventos, em 
especial nosso tradicional café colonial.

Pastores que atuaram na nossa Comunidade: Arno Wartchow; Jüergen 
Guilherme Junge; Rudolf Ernest Ficher; Otto Porzel Filho; Leonidio Gaede; 
Gilmar Nascimento; Eloi Neuhaus; Hans Trein; Elio Scheffer; Rejene Lamb; 
Dalcido Gauke; Silvia Gaenz; Mauri Perkoski; Claudete Maria Sauerssig; Ana 
Cassia Maus; Ulrico Mayer; Diácono Dirceu Valderlei Scheer Quinot.

Atuais Pastores: João Willig; Sonja Hendrinch Jauregui.
O Presbitério (diretoria) da comunidade no biênio 2019-2020 é assim 

constituído:
Presidente: Carlos Pflüger, Vice-presidente: Silvia Elsenbach Schmidt, 

1ª secretária: Nelda Schneider, 2ª secretária: Helga Elsenbach, 1º Tesoureira: 
Matilde Marlene Michels Ferreira, 2ª Tesoureira: Alice Dalla Valle Ritter, Vogal: 
Alex Oliveira, Conselho Fiscal: Rosemar Filomena Pereira Werner, Lindolfo 
Heringer, Arcelio Werner. Suplentes: Clayton Diogo da Silva Bins, Otildes de 
Freitas Werner.

A igreja se mantém através de contribuições dos membros e de festas. Em 
25/10/1968 num Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
foram mudados os nomes das comunidades, sendo que a de Seberi passou a se 
denominada Comunidade Evangélica Bom Pastor, sediada em Seberi, filiada á 
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Igreja de Confissão Luterana no Brasil. É uma associação religiosa de duração 
indeterminada que tem por fim a missão de anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo e chamar os homens ao arrependimento pela mensagem do perdão e 
da vida nova em Cristo. É administrada por um presbitério (diretoria) eleita 
em assembleia geral e composta de um presidente, vice-presidente, tesoureiro e 
secretários e cinco vogais e de um Pastor.

Fonte: Ewaldo e Helga Elsenbach

ig r e J a adv e n t i s ta d O sé t i m O di a

No ano de 1980, através do contato via carta da senhora Angelina Araujo e 
família interessada com a Rádio Novo Tempo, foi enviado um pastor à cidade de 
Seberi para se dar início à Igreja, iniciando suas atividades em prol da comunidade 
de Seberi, no ano de 1981. A Igreja iniciou com uma série de palestras sobre a 
saúde e introduções bíblicas, pelo Pastor Distrital Almiro Passos, com Sede em 
Palmeira das Missões, auxiliado pelo Conselheiro Érico Tadeu Xavier e Amauri, 
no Auditório a Voz da Profecia, então localizado à Rua Pinto Bandeira, em uma 
sala de propriedade da senhora Terezinha Tamanini Pokulat. Ficou neste local, 
aproximadamente, pelo tempo de um ano; transferindo-se depois para prédio 
próprio, à rua Coronel Neto, nesta cidade. 

Com o passar do tempo, a igreja foi se consolidando, recebendo novos 
membros que começaram a fazer parte da comunidade. No ano de 1998 foi 
terminada a construção da nova igreja, que se encontra na Rua Pinto Bandeira 
número 30. Tem como líder distrital o Pastor Ademar Amaral. Fazem parte 
da congregação cerca de 50 pessoas. A igreja adventista auxilia famílias na 
cidade nas mais diversas áreas, como relacionamento, saúde, convívio social, 
espiritualidade, entre outros. A Igreja também presta apoio a dois clubes, os 
aventureiros e desbravadores que atendem na cidade crianças de 6 a 9 anos e 
adolescentes de 10 a 15 anos que se encontram aos sábados a tarde e domingos 
pela manhã. Tendo como propósito ensinar a todos desenvolver talentos e 
habilidades em meio a natureza e respeito com o próximo, aprendendo a 
trabalhar em equipe e se tornando assim cidadãos de bem para conviverem em 
sociedade com outros. Os dias de culto são aos sábados às 9 horas da manhã, 
quartas-feiras às 19 horas e domingos também às 19 horas.

Fonte: Responsável da Igreja



   298   

ig r e J a eva n g é l i c a pe n t e c O s ta l d e Je s u s cr i s t O d e se b e r i

 
A igreja foi fundada no dia 11/02/2017, tem aproximadamente 30 fiéis. 

O Pastor presidente é Dionísio Pires de Lima e esposa Celita Machado Pires 
de Lima. Sua finalidade é Evangelizar pessoas: Temos vários eventos na igreja: 
cultos, círculo de oração, grupo de jovens, escola dominical, grupo de diaconia 
e obreiros, batismos, apresentações de crianças, casamentos e ações sociais.
Ajudamos famílias com móveis, roupas, calçados, cestas básicas. Localização: 
Bairro Aparecida, Rua Genuíno Bertinatto, 115, Seberi.

Fonte: Pastor Dionísio Pires de Lima

ig r e J a pe n t e c O s ta l de u s é am O r d e se b e r i

O pastor responsável é Sérgio Andrade dos Santos. A igreja Pentecostal 
Deus é Amor teve o início de suas atividades religiosa no município de Seberi 
no dia 10/03/1990. Além das atividades religiosas nós também desempenhamos 
atividades sociais tais como: distribuição de cestas básicas para as famílias 
carentes do município, como também campanhas do agasalho que realizamos 
periodicamente numa forma de contribuir com as famílias carentes do nosso 
município. Hoje, contamos com 24 membros que fazem parte da nossa igreja. 
Os nossos cultos religiosos são públicos e acontecem todas as quartas-feiras, 
sextas-feiras e aos domingos no horário das 19 horas. A igreja está situada na 
Avenida Flores da Cunha, nº 2040. Somos gratos por fazer parte dessa história.

Fonte: Sérgio Andrade dos Santos

ig r e J a e m se b e r i

“Baseado em um princípio bíblico de igreja nas cidades, somos conhecidos 
como Igreja em seberi. No mês de novembro do ano de 2009 nos reunimos pela 
primeira vez em nossa casa, em um total de 6 pessoas, entre elas: eu, Valdirene 
Ellwanger (Vandi), minha esposa Aida S. Vargas Ellwanger, Vera Luci Ellwanger 
Carlin (in memoriam) e Dalva da Rocha (congrega como discípula até hoje 



   299   

conosco). Ao abrirmos nossa casa para a visão de reino que temos de que igreja 
são pessoas, já estávamos vinculados à Igreja em Cruz Alta, sob direção do 
Pastor Gilberto Souza. Durante esses quase 10 anos, muitas pessoas foram se 
convertendo ao evangelho de Cristo e passaram a andar conosco como igreja.

Estamos inseridos no contexto da sociedade através do esporte (Equipe 
Somos Igreja) participando de campeonatos municipais e regionais desde 2012; 
da política (servindo a cidade); visitação ao hospital; visitação domiciliar aos 
enfermos e a entidades assistenciais; ensino de princípios bíblicos e educativos 
para crianças e jovens, através do Projeto Aos Olhos de Deus e cooperação 
mútua entre os irmãos, baseado no princípio do livro de Atos de estar sempre 
juntos, ter tudo em comum e ninguém ter falta de nada.

Temos um sítio (Sítio Maanaim) na Linha Harmonia, que usamos 
para lazer, diversão e refeições nos finais de semana, assim como, possuímos 
um ônibus (Ide Bus), usado para todas as viagens e passeios da igreja. Hoje, 
congregam conosco em torno de 80 pessoas, tendo como pastores: Vandi 
Ellwanger e Aida S. Vargas Ellwanger.”

Fonte: Vandi Ellwanger

ig r e J a eva n g é l i c a pe n t e c O s ta l pã O da vi da – te m p l O d O s 
mi l a g r e s

A igreja iniciou em 02 de janeiro de 2012 e o Pastor responsável é Laurentino 
Lima dos Santos. Tem cerca de 30 fiéis. Seu propósito é levar os ensinamentos da 
doutrina cristã. Realizamos cultos, campanhas para distribuição de alimentos e 
agasalho a quem necessitar. Está localizada na Boca da Picada na Avenida Flores 
da Cunha.

Fonte: Laurentino Lima dos Santos

observação: Além das entidades mencionadas, sabe-se que no município 
são praticados outros credos religiosos.
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2.2 in s t i t u i ç õ e s sO c i a i s  e cu lt u r a i s

cl u b e re c r e at i v O fO r ta l e z e n s e

Cópia da Ata de Fundação:
“Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 1939, na Vila Fortaleza, 8° 

Distrito de Palmeira das Missões, reuniram-se alguns líderes do nosso meio 
social, sob a orientação do Sr. Antonio Fiad, onde foi proposta e aceita, por 
unanimidade, a fundação de uma entidade social, que passou a denominar-se 
“UNIÃO RECREATIVA FORTALEZENSE”tendo como sede provisória o salão 
de propriedade do Sr. Guerino Picinini. Preliminarmente resolveram proceder 
a eleição de uma diretoria com encargos de organizar o Estatutos definitivos da 
Sociedade com amplos poderes para convocar associados, que se constitui da 
seguinte maneira: Presidente: Antonio Fiad; Vice-presidente: Roberto Schmidt; 
1° Secretário: José Brasil Viana; 2° Secretário: Antonio Correa; 1° Tesoureiro: 
Severino Capuani; 2° Tesoureiro: Estanislau Hamerski. Na oportunidade, foram 
considerados sócios fundadores, todos os presentes.”

Sede do Clube Recreativo Fortalezense

Em assembleia de 31 de maio de 1939, a referida Sociedade passou a 
denominar-se CLUBE RECREATIVO FORTALEZENSE, sendo a Presidência 
ocupada por Severino Capuani e Arizoli Chaves. O Clube Recreativo 
Fortalezense, ao longo de seus 79 anos de funcionamento, enfrentou os mais 
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diversos obstáculos para se manter. Em 06 de outubro de 2020, foi realizada uma 
assembleia geral com os sócios patrimoniais que encontravam-se em dia com os 
pagamentos e foi decidido por unanimidade a venda do imóvel e terreno com a 
finalidade de investir em uma nova sede social.

ctg qu e r ê n c i a da se r r a

O Centro de Tradições Gaúcha- Querência da Serra teve sua fundação no 
dia 20 de Setembro de 1969. Seu o lema é: “Amar as coisas belas do pago e zelar por 
elas”. A sede antiga do CTG foi construída na Rua Julio de Castilhos, funcionando 
neste local até o ano de 1996, e hoje a sede está numa área de 2.000m2 para uma 
melhor infra-estrutura, melhores acomodações aos frequentadores, sócios e 
visitantes nas promoções e eventos. Esta sede foi inaugurada em 11/01/1997.

A sede antiga do CTG foi construída na Rua Julio de Castilhos até o ano de 1996.

O primeiro patrão foi o saudoso tradicionalista Osvaldo de Souza. 
Durante a trajetória, cerca de 28 patronagens se alternaram e contribuíram de 
forma decisiva no processo de formação da nossa sociedade. Sempre zelando 
pelos princípios da moral e dos bons costumes, mantendo a ética e despertando 
em cada um de seus integrantes, o civismo gaúcho. A entidade pertence à 17ª 
Região Tradicionalista, com sede em Palmeira das Missões e tem o objetivo de 
resgatar e difundir as tradições do Rio grande do Sul. O CTG Querência da Serra 
iniciou suas atividades quando Seberi tinha apenas 10 anos de emancipação 
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politica administrativa, sempre andando de mãos dadas com a evolução de 
nossa comunidade Seberiense, reafirmando o propósito como entidade social 
e apoiando os princípios norteadores do bem comum e da cidadania. O 
tradicionalismo traz as qualidades que encantam os outros Estados brasileiros: 
Hospitalidade, coragem, nativismo, Literatura, Indumentária e símbolos, nos 
tornando protagonistas de uma história de muito trabalho, realizado com amor, 
carinho, dedicação e voluntariado. Semanalmente as invernadas artísticas se 
reúnem para ensaios de danças tradicionais gaúchas. Os elencos pré-mirim, 
mirim, juvenil e adulta, promovem integração através de participação de toda 
a família em apresentações, além de trocas de visitas em fandangos em Seberi e 
região. Todos os anos uma delegação participa do evento ENART- Encontro de 
Artes e Tradição Gaúcha em Santa Cruz do Sul.

Invernada artística
 

É realizado anualmente a ciranda de prendas e escolha do guri farroupilha, 
onde os jovens passam por provas escritas, práticas e culturais sobre a nossa 
tradição. Dentro deste propósito, o CTG contribui para a cultura, incentivando 
crianças, jovens, adultos e idosos a amar a tradição, fortalecendo ainda mais 
o movimento tradicionalista gaúcho. A invernada campeira é composta 
de um quadro de laçadores do mais alto nível, representando a entidade em 
rodeios pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O CTG possui um parque de 
rodeios, dotado de uma completa infraestrutura como pista de tiro de laço com 
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iluminação, galpões, arquibancada, realizando dois eventos anuais e sempre 
tendo algum representante na Festa Campeira do Estado.

Como agente de integração da nossa Comunidade, promove todos os 
anos o Tradicional Costelão, Fandango do município, jantares e a cada dois ou 
três anos realiza também o sarau da Prenda Jovem.

No aspecto do civismo e participação na comunidade, é realizado todos 
os sábados um programa gaúcho nas rádios locais onde a patronagem informa 
as programações semanais. A cada aniversário do município acontece a Ronda 
Campeira- que é uma cavalgada que percorre as comunidades do interior 
do município onde tem as divisas com municípios vizinhos. Também realiza 
a Cavalgada da Mulher Campeira, antecipando a Semana Farroupilha. Há 
participação na Cavalgada dos Amigos do Cavalo e integração com o CTG 
Estância da Mateada da Linha Santo Antônio. Todos os anos o CTG presta 
uma homenagem póstuma a um ex-patrão ou Tradicionalista na presença dos 
familiares, reconhecendo o trabalho realizado de forma voluntária e gratuita pelo 
homenageado(a). A entidade conduz a cavalo o fogo, do túmulo ao candeeiro, 
localizado na concha acústica na Praça da Paz. Todas essas atividades acontecem 
numa grande confraternização, através da convivência entre um chimarrão e 
outro e fortalecem os laços de Liberdade, Humanidade e Fraternidade.

Uma das grandes programações do CTG é o acampamento comemorativo 
à nossa Epopeia Farroupilha ao redor da Praça: a Aldeia Farrapa. Muitas 
programações são realizadas como gincanas, shows de artistas locais e de 
todo o Estado. Também é celebrada a Missa crioula, que é uma manifestação 
de fé coletiva e objetiva preservar valores importantes e bons costumes. Este 
acampamento é uma lembrança da Revolução farroupilha, também chamada 
“Guerra dos Farrapos’, a mais longa revolta do País, que durou 10 anos e resultou 
na reintegração da república Riograndense ao império do Brasil, em 1845.

Fonte: Rejane Bonadimann Minuzzi

de p O i m e n t O d O sr.  lu i z ca s ta n h O s O b r e a c r i a ç ã O d O ctg 
qu e r ê n c i a da se r r a

Em 1968, o Sr. Osvaldo de Souza (Osvaldão), policial militar, deixou a 
corporação e construiu um grande salão de bailes, na esquina das Ruas Procópio 
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Queiroz e Pedro Rodrigues. Como foi bem sucedido, resolveu então criar um CTG. 
Sem consultar ninguém, anunciou que ia promover bailes gauchescos. Desta 
forma, iniciou todas às quartas-feiras, à noite, ensaios de danças, comandados por 
um moço de F.W. Formou então uma pequena Invernada Artística, com algumas 
famílias e alguns jovens. Deste grupo, participavam as famílias, Nicolai, João 
Ramos, Alfredo Folmann e os jovens, Paulo Queiroz, Luiz Castanho, Rivacy do 
Amaral, o filho do Osvaldo, cunhada do Osvaldo e outros. Ao escolher o nome 
do CTG, o Osvaldo disse: “Frequentei muito o CTG Querência da Serra de Cruz 
Alta e esse será o nome do nosso”. Todos gostaram. Como os ensaios eram bem 
frequentados e o Rivacy Amaral e o Luiz Castanho tinham um programa na Rádio 
Luz e Alegria, FW, chamado “A Voz de Seberi”, aos domingos á tarde, ficou fácil 
para estes sugerirem um programa do CTG, na mesma Rádio. Tendo conseguido 
patrocinadores, Rivacy e Luiz iniciaram a gravação do programa todas às quartas-
feiras, à noite, sendo que a gravação era levada até F.W. e apresentada na Rádio aos 
sábados às 7h30min. Novamente, o Osvaldo resolveu, usando o nome “Querência”, 
denominar o programa de “Amanhecer na Querência”. Foi um sucesso. Alguns 
acordeonistas se destacavam pela presença, como Valdireno e Luiz de Almeida, 
João de Deus Cardoso.

Havia, ainda, o Nélson de Souza, parente do Osvaldo, e policial civil em 
Seberi, que muito contribuiu para o programa. O Nélson era mágico e muito bom 
apresentador, aparecia às vezes por lá. Certa vez, chegaram ao programa, quatro 
jovem do interior para cantar e anunciaram: “Hoje vamos apresentar esta dupla 
de quatro cantores”. O Nélson emendou: “Não faz mal, pois o Pelego é Próprio 
do Gaúcho”. O Osvaldo era muito alegre, comunicativo e disposto. Cuidava até 
demais dos detalhes. Certa vez, iniciando o programa, o Luiz Castanho dizia: 
“E com esta característica e diretamente do Galpão Crioulo”. O Osvaldo chegou 
correndo, pegou o microfone e falou: “Não é Galpão Crioulo é Querência da 
Serra”. Luiz então repetiu: “(...) Galpão Crioulo do CTG Querência da Serra. Em 
16 de setembro de 1969, foi oficialmente fundado do CTG Querência da Serra, 
com quarenta sócios fundadores. Osvaldo de Souza continuou no comando, sendo 
escolhido o Primeiro Patrão. Quando o Sr. Arlindo Vieira Lopes assumiu como 
patrão, o CTG construiu a sua primeira sede própria, na Esquina das Ruas Júlio 
de Castilhos com a David Canabarro.

Fonte: Luiz Castanho – Outubro de 2018
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ct g mi r i m “O la ç a d O r”, em b r i ã O da s in v e r n a da s in fa n t i s d e 
se b e r i

Foi no dia 19 de maio de 1979, que um grupo de alunos juntamente 
com o Diretor da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Madre Tereza, Aquilino 
Domingos Corbari, professora Irene G. Heringer Sthal e Maria Suely Ferreira 
da Silva, imbuídos pelo forte sentimento de gauchismo, e querendo dar às 
novas gerações oportunidade de cultivar a tradição gaúcha, reuniram-se para 
fundar o mais novo centro de tradições, CTG Mirim “O Laçador”. No primeiro 
chimarrão compareceram 12 peões e 18 prendas, os quais escolheram a primeira 
patronagem que ficou assim constituída:

Patrão: Gilberto Pegoraro/ Capataz: Marcos Heringer/ Sota-Capataz: 
Geovani Vendrusculo e Darcilo Koppe/ Agregado das Pilchas: Sandro Heringer 
e Fabio Tissiani/ Agregado das Falas: Eriberto Folmann e Dirceu Batista Aguiar.

O lema escolhido foi “No laço da Amizade, prendemos amigos”, pois 
o objetivo era congregar amigos para uma sociedade sadia. Os símbolos de 
identificação são a cuia e o laço. Inspirados no espírito religioso do gaúcho, a 
Bandeira é formada por dois triângulos para invocar as bênçãos da Santíssima 
Trindade. Suas cores: o vermelho, do sangue derramado pelos antepassados na 
conquista do pago, e o amarelo, representando as riquezas da nossa terra.

Elenco do CTG Mirim O Laçador – década de 80
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Para o 1° departamento artístico foram escolhidas as prendas: Scheila, 
Vera, Mirian, Dione, Nádia, Maria Cleonice, Sandra, Carla, Angela, Rose, Lilian, 
Marlene e Marcia que deram a contribuição para a ornamentação da sala e as 
primeiras sugestões quanto aos trajes e adornos do novo CTG Mirim. Assim 
por anos seguidos o CTG Mirim “O Laçador” foi crescendo e engrandecendo 
nosso município. Participou de diversos eventos dentro e fora do município. 
Abrilhantou festas, reuniões e bailes.

Criou nova mentalidade em nossos munícipes. Despertou respeito, amor 
e colaboração. Professores como Maria Suely Ferreira da Silva, Irene G. Heringer 
Sthal, Ana Maria Hemielewski, Anita Queiróz Camargo, Nídia da Rosa Bueno 
e Marlene Franco Bonadiman, se revezaram por anos seguidos na coordenação 
do CTG Mirim até a década de 90 quando deixou de funcionar.

ca r n ava l se b e r i e n s e

 O carnaval seberiense nas décadas de 1960 e 1970 viveu momentos 
áureos no Clube Recreativo Fortalezense, com a realização de pré-carnaval, 
bailes de carnaval, carnaval infantil, com escolhas de rainha, Rei Momo, desfiles 
de blocos com grande participação da comunidade. Era um carnaval famoso na 
região atraindo pessoas de vários municípios.

A partir da fundação do Bloco do Bafo em 1974 e de outros blocos nos 
anos seguintes, o carnaval de salão se expandiu para os desfiles de rua com carros 
alegóricos, charangas, acampamentos carnavalescos, etc. Os principais blocos 
carnavalescos foram: O Bafo, Esquina 800 e Em Cima da Hora que passaram a 
se autodenominar escolas de samba.

sO c i e d a d e es p O r t i v a e re c r e a t i v a ba f O

O BAFO teve seu início a partir da ideia de congraçamento, união, 
lazer e da necessidade sentida pelos jovens da época em dinamizar o Carnaval 
Seberiense. A vontade e a força que levou este grupo reduzido de jovens a inovar 
o carnaval fez com que as suas ideias convergissem e conseguissem mais adeptos. 
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O ponto de encontro dos bafistas era o DAER, na casa do Generoso. Eram 
todos homens no início e se reuniam para beber um trago e discutir o que seria 
feito para a apresentação do bloco. Participaram dessa época o pai da Valtrícia, 
Valter Lodi, Zeca e o Generoso que os recebia em sua casa. De lá avistavam um 
monte de serragem que era alto, com mais de um metro, em uma serraria que 
existia na Rua Júlio de Castilhos. Essa serragem fermentava e algumas vezes era 
queimada expelindo uma fumaça. Aí estava o nome do grupo, Bafo, o bafo da 
serragem.

O grupo foi crescendo, e a leva de jovens de todos os recantos do 
município foi se integrando, inclusive estudantes de fora do município vinham 
para participar da nossa sociedade carnavalesca. Graças às evoluções criativas, 
sempre procurou colocar parte do folclore brasileiro e manchetes internacionais 
em seus enredos, dinamizando e gerando fantásticos cenários dentre os quais 
podemos destacar: Piratas, Toureiros, Shaolin, Cangaceiros, Aquarela, Bafo do 
Havaí, Bafo Ano 2000, entre outros.

 Bafo no Carnaval 2011 – Fonte: Foto Inajara

O Bafo sempre se destacou pela inovação e criação, trazendo para o 
carnaval seberiense coisas que hoje são tradição, tais como: Acampamentos 
(QG), Carros Alegóricos, Desfiles de Rua, Charangas, etc. Sempre com 
a necessidade de crescer e oferecer condições para que os jovens Bafistas 
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encontrassem resposta às suas necessidades sociais, a sociedade ampliou suas 
aspirações, dedicando-se não exclusivamente ao carnaval, mas também presente 
no esporte, promovendo torneios, integrações de âmbito regional e até estadual, 
participando ativamente em acontecimentos culturais, gincanas e de todos os 
acontecimentos que marcaram presença no Município.

Por diversos anos o Bafo se destacou no carnaval de rua classificando-se 
em primeiro lugar. A Sociedade era composta por pessoas de todas as idades, 
pois os jovens da época trouxeram seus pais, as crianças já traziam no sangue a 
paixão pelo Bafo. Desde 2013 o grupo encontra-se inativo.

ir m ã O s d a es q u i n a 800

A Esquina 800 surgiu de uma reunião de amigos, no dia 10 de fevereiro de 
1981, na esquina da rua Pinto Bandeira com a avenida General Flores da Cunha, 
n° 800, ponto onde um grupo de jovens, diariamente, se encontrava para um 
bate papo e costumavam chamar-se uns aos outros de irmão. Surgindo daí o 
nome “IRMÃOS DA ESQUINA 800”.

Carnaval 2011, Esquina 800. Fonte: Foto Inajara

A ideia de formarem um bloco carnavalesco veio porque o carnaval em 
Seberi, naquela época, não era muito animado, pois havia apenas um bloco. Os 
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fundadores foram: Adão do Prado, Odi Ceolin, Vaner do Prado, João Antonio 
Simões da Costa, Nei Ceolin e Ênio Ismael Barboza Cezar da Silva, que foi seu 
primeiro presidente.

Temas carnavalescos apresentados pela Esquina 800: 1981: “Os Engraxates”, 
2° lugar; 1982: “Samba no Asfalto”, 2° lugar; 1983: “Charles Chaplin e Vedetes”, 
1° lugar; 1984: “Diretão”, 3° lugar; 1985: “Homenagem a 5 anos da Esquina 800”, 
2° lugar; 1986: não participou do carnaval; 1987: “A Natureza”, 1° lugar e 1988: 
“100 anos da abolição”, 1° lugar.

A partir de 1983, os Irmãos da Esquina 800, com o intuito de levar o 
Carnaval para o povão, começaram uma nova fase do carnaval seberiense, com 
desfiles de rua. Surgiu a primeira bateria que, ano após ano, foi trazendo mais 
povo para as ruas e mostrando a todos o verdadeiro carnaval.

A Escola de Samba Esquina 800 conta com uma sede no município e vem 
se firmando, ano após ano, como uma sociedade representativa no município. 
Promove, anualmente, o “Baile de Casais”, o carnaval infantil (2019) e participa de 
atividades recreativas, culturais e esportivas do município, sempre procurando 
manter-se ativa na sociedade.

Durante alguns anos, participou também dos desfiles de carnaval o Bloco 
“Em cima da Hora”com componentes de vários bairros da cidade. Atualmente, 
não existe carnaval de rua em Seberi porque houve um arrefecimento do 
entusiamo dos blocos e se tornou inviável financeiramente, mas nada impede 
que ele recomece espontaneamente.

Fonte consultada: Livro-reportagem “Separados por uma paixão. Unidos por uma 
história (2014), de Daniela Martins do Prado.

sO c i e da d e aq u á t i c a e cu lt u r a l se b e r i e n s e- AsAcs

A Sociedade Aquática e Cultural Seberiense, foi fundada em 03 de 
junho de 1975. É uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo 
congregar sócios para fins recreativos, culturais e esportivos. Uma Comissão 
Fundadora foi designada para acompanhar a construção da mesma, elaborar 
estatutos e regimento, sendo responsável por todos os trabalhos necessários. 
Foram membros da Comissão: Claudino Hermes, Welingtom Maria de Souza, 
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Rudi Heringer, Vilmar Hemielewski, Lindolfo Heringer, Paulo Biancon, Antonio 
O. D. Moroni (Topógrafo Castelhano).

A área de terra para a construção da sociedade foi adquirida do seu 
Natalino Ciechovicz (Polaco). Para poder conseguir recursos financeiros para 
dar prosseguimento à construção da sociedade, os sócios Claudino Hermes e 
Paulo Biancon colocaram suas casas como garantia para a financiadora FICRISA. 
Com muitas dificuldades começaram a construção da mesma, com ajuda de 
mão de obra da prefeitura e tendo como construtor Enio Triches, Topógrafo 
Castelhano que realizou os trabalhos sem custos.

Após a construção da mesma, passados alguns anos na gestão do seu 
Claudino Hermes foi construído o salão de festas, plantação de árvores e aos 
poucos foi construída a estrutura que hoje encontramos. Um espaço maravilhoso 
de lazer e entretenimento para as pessoas da comunidade seberiense que são 
sócios da mesma. A Sociedade Aquática e Cultural Seberiense iniciou com 30 
sócios e atualmente conta com 473 sócios.

Muitas pessoas participaram como membros da Diretoria e membros 
do Conselho Deliberativo dessa sociedade. Todos os presidentes que por aqui 
passaram realizaram seus trabalhos procurando sempre melhorar, ampliar, 
oferecer novas possibilidades para seus sócios, sempre com muito empenho e 
dedicação.

Foram presidentes da ASACS:
- 1975 a 1978- Claudino Hermes
- 1979 a 1980- Marcelino Falcão Figueiredo
- 1981 a 1984- Luiz Girardello
- 1985 a 1990- Frederico João Cerutti
- 1991 a 1996- Janito Silveira Bastos
- 1997 a 2000- Adão Ivanor Prado
- 2001 a 2004- Vera Lucia Moritzen do Prado
- 2005 a 2007- Adão Ivanor do Prado
- 2008 a 2010- Walter Egon Held
- 2011 a 2018- Waldemir Ceretta
- 2019 – Waldemir Ceretta

Fonte: Angela Argenta.
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Vista parcial das instalações da sociedade aquática Seberiense, quando da construção da 

piscina.

 
en t r e v i s ta c O m O se n h O r cl au d i n O he r m e s p r i m e i r O p r e s i d e n t e 
da e n t i da d e (08/01/1985)

— Senhor Claudino, de quem partiu a ideia, quais as dificuldades 
encontradas, quem foram os primeiros colaboradores e o primeiro Conselho 
Fiscal da sociedade Aquática e Cultural Seberiense?

— A ideia foi minha, do Paulo Biancon, Edo Egon Ritter, Welington Maria 
de Souza. Surgiu em 1974. No dia 03/06/75, foi formada uma comissão provisória 
para a elaboração dos estatutos e outros interesses da sociedade.

A Comissão ficou assim constituída: Claudino Hermes, Welington Maria de 
Souza, Rudi Heringer, Wilmar Hemielewski, Lindolfo Heringer, Paulo Biancon e 
Cleonice Maria Dalla Valle (secretária ad-hoc).

No dia 29/06/75, foram aprovados os Estatutos e foi eleito o primeiro 
Conselho Deliberativo: Ademir dos Santos, Agostnho Raimundo Scalabrin, Edo 
Egon Ritter, Harry Gomes Pedroso, Lindolfo Heringer, Nedi Vendrusculo e Pedro 
Santos Blauth Netto.

A ideia surgiu em 1974. Iniciaram-se as obras em 1975, e em fevereiro de 
1976, foi aberta aos sócios. O construtor foi o Senhor Ênio Triches, que merece um 
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voto de louvor pelo seu desempenho. Resolveu vários problemas e arcou, inclusive, 
com alguns prejuízos.

Claudino Hermes foi o primeiro presidente da Entidade. A FICRISA foi 
a firma que financiou o material. Claudino Hermes e Paulo Biancon foram os 
avalistas da obra. Se não desse certo, eles pagariam com seus bens, que já estavam 
penhorados em favor desta obra. Inicialmente, foi comprada a área, depois foi feita 
a venda dos títulos.

— A venda dos 30 primeiros títulos foi fácil. Depois, o pessoal queria ver a 
obra para depois comprar. Conseguimos vender cem títulos para a sua conclusão.

cO n s ó r c i O in t e r m u n i c i pa l,  ab r i g O in s t i t u c i O n a l da pa z – 
ciAip

A Casa de Abrigo e Passagem Aconchego da Paz, foi fundada no ano de 
2009, na administração Municipal de Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, sendo 
sugerido pelo Ministério Público, através do Promotor de Justiça Rogério Fava 
Santos. 

A partir do ano de 2013, passou a ser um Consórcio Público, sem fins 
lucrativos, localizado na Rua Hermínia Mazzon, 30, Bairro São Luiz em Seberi-
RS, tendo como municípios consorciados Seberi, Erval Seco e Dois Irmãos das 
Missões; atendendo também municípios conveniados. O CIAIP recebe crianças 
de 0 (zero) à 17 anos e 11 meses, tendo capacidade de atender 20 crianças e 
adolescentes, acolhendo atualmente 18 crianças e adolescentes.

O trabalho no abrigo é desenvolvido através da integração operacional, 
com os demais órgãos de atendimento como Ministério Público, Conselho 
Tutelar, Poder Judiciário e toda a rede de atendimento sócio-assistencial dos 
municípios consorciados e conveniados, a fim de zelar pela integridade física e 
emocional das crianças e adolescentes, bem como busca a potencialização das 
famílias objetivando sempre a reinserção familiar dos acolhidos. 

O CIAIP é um espaço de proteção, porém o programa de acolhimento 
jamais substituirá a família, mas deve oferecer proteção, carinho e valores para 
a sua formação.

Nossa missão é trabalhar atuando sempre com responsabilidade, cuidado 
e comprometimento social conforme visam às leis, na garantia dos direitos das 
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crianças e adolescentes. Trabalhamos com a visão de buscar, em cima do trabalho 
realizado, conhecimento para que possa ocorrer a melhor reinserção social das 
crianças e adolescentes. Também, é valorizado o afeto, cuidado, amparo, respeito, 
compreensão, educação, carinho, ligados ao trabalho em equipe. Atualmente a 
Instituição é presidida pelo Prefeito Municipal, Cleiton Bonadiman e conta com 
equipe de 13 funcionários, sendo 01 Coordenador Geral, 01 Assistente Social, 
01 Psicólogo, 04 Auxiliares de Serviços Gerais, 04 monitores e 02 Vigias.

Fonte: Prefeitura Municipal - Mariel F. Figueiredo

ce n t r O in t e g r a d O ag r í c O l a e dO m é s t i c O cr i a n ç a d O fu t u r O - 
ciad

O Centro Integrado Agrícola e Doméstico  Criança do Futuro, localiza-
se no município de Seberi, atende aproximadamente 60 crianças oriundos de 
baixa e média renda sócio econômica, os quais frequentam o mesmo em horário 
inverso ao do turno escolar.Tem como filosofia melhorar de forma direta ou 
indireta, a qualidade de vida dos alunos oportunizando educação, bons hábitos, 
conhecimento profissional, resgate de valores, autoestima, oportunidade de 
trabalho e a conquista de melhor espaço na sociedade.

As atividades iniciam com o horário de estudo, onde os alunos se reúnem 
e são orientados pelo profissional responsável pela oficina pedagógica. Após, 
cada um segue para a oficina profissionalizante que participa. As oficinas 
profissionalizantes oferecidas pelo Projeto são as seguintes: Oficina de bordado 
em ponto cruz, Oficina de artesanato, Oficina de marcenaria, Oficina de padaria, 
Oficina de jardinagem e horta. Na sexta-feira, os alunos participam do dia de 
lazer e também recebem uma cesta básica com 9 kg de alimentos referente aos 
dias de atividades da semana.

Com o objetivo de formar seres humanos críticos, reflexivos e a favor 
de um mundo melhor para todas as pessoas, cultivamos em nossa convivência 
diária um conjunto de valores que consideramos importantes e essencial para 
que possamos conviver de maneira pacífica e positiva como responsabilidade, 
tolerância, honestidade, respeito, coragem, amizade, cortesia, generosidade, 
dedicação, solidariedade, união, humildade, gratidão, otimismo, maturidade.
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Fonte: Silvia Cezar Giongo

se c r e ta r i a dO tr a b a l h O e as s i s t ê n c i a sO c i a l 
-  ce n t r O de re f e r ê n c i a da as s i s t ê n c i a sO c i a l – crAs

Compete à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, 
proporcionar a gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Seu foco é identificar indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade 
social, ofertar a rede de prestação de serviços assistenciais, ações que visam à 
promoção da autonomia, proteção, amparo e integração à crianças, adolescentes, 
idosos e familiares.

O CRAS é uma unidade pública, de referência local, responsável 
pela organização e oferta dos serviços de proteção social básica e das ações 
socioassistenciais e socieducacionais. É responsável pelo desenvolvimento do 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família (PAIF), bem como o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Tem como objetivos: promover função protetiva e preventiva às famílias; 
fortalecer os vínculos familiares; assegurar acesso aos direitos; garantir autonomia; 
incentivar a socialização e contribuir na melhoria da qualidade de vida.

O público alvo são as famílias e indivíduos que se encontram em situação 
de vulnerabilidade e risco social; beneficiários do programa Bolsa Família, 
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Benefício Assistencial Continuado (BPC) e demais inscritos no cadastro 
Único.

Participantes do CRAS – adultos

Crianças participantes do CRAS
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As formas de acesso ao CRAS são através da procura espontânea, busca 
ativa e encaminhamento da rede socioassistencial e demais práticas públicas.

PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
Atividades e ações: recepção e acolhida; atendimento social; 

encaminhamentos; oficinas e ações comunitárias.
São quatro grupos de PAIFs.
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, divididos 

conforme o ciclo de vida em encontros no CRAS.
São eles: Ciranda, Recriar, Ser Jovem, Alegria de Viver e Bem Viver.
A Assistência Social – através do CRAS oferece várias atividades, oficinas, 

encontros, projetos, reuniões, orientações e atendimentos ao seu público alvo.
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS possui sede 

própria e foi inaugurada em 08 de março de 2017.
Fonte: Tânia Maria Bottan Lorencetti – coordenadora do CRAS

as s O c i a ç ã O be n e f i c e n t e da s am i g a s d O hO s p i ta l pi O xii

A Associação foi fundada em 01 de Abril de 2009, com a finalidade de dar 
suporte à Direção e Administração do Hospital Pio XII, nas alas de enfermaria, 
tendo como fonte de recursos as contribuições voluntárias dos associados, 
convênios com o Poder Público, parcerias com empresas, doações e rendas 
auferidas em promoções. A iniciativa da criação da Associação foi de Mariza 
Terezinha Balestrin Piovesan, que convidou as amigas Beatriz Salete Bertinatto, 
Hedy Elsenbach Miotto e Marina Folmann, para juntas abraçarem a causa e se 
lançarem ao trabalho em busca de mais pessoas para a concretização da meta.

E assim, foram convidadas outras pessoas e aos poucos a ação foi 
acontecendo. O suporte inicial desta Associação foi recebida das Amigas do 
Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen, que são consideradas as 
madrinhas de nossa entidade. Cabe ressaltar que na época da fundação, recebemos 
o incentivo de muitas pessoas da comunidade, em especial do então Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da Paz, Pe. Jacson Rodrigo Pinheiro (in memorian).

Atualmente a Associação conta com aproximadamente 400 sócios e 
sócias que fazem sua contribuição mensal através das agências bancárias, lojas 
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credenciadas e pessoas que anonimamente visitam os associados, recolhendo a 
contribuição. 

Ao longo destes anos, foram realizadas muitas atividades, dentre as quais 
destacamos:

- Doação ao Hospital de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e 
higiene;

- Campanhas de Doadores de Medula Óssea;
- Doação ao Hospital de roupas de cama, cobertores, travesseiros, 

marmitas térmicas.
- Doação de cadeira de rodas, carro-maca e laringoscópio.
Atendendo a uma das finalidades da Associação, que é estabelecer 

parcerias com empresas, foram viabilizadas diversas melhorias em apartamentos 
e quartos das enfermarias, tais como:

- Doação de armários para os quartos ;
- Reforma de 9 quartos da Enfermaria;
- Construção de banheiros nas enfermarias;
- Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e televisores para os quartos 

reformados da Enfermaria.
Em 2018, em parceria com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Seberi, 

empresas e pessoas da Comunidade, foram iniciadas as reformas do Centro 
Cirúrgico com uma área de 200 m². Já em 2020, também em parceria com o 
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Seberi, iniciou-se a construção de  uma 
nova ala do Hospital para o Setor de Obstetrícia.

Anualmente, a Associação realiza o tradicional Chá com Desfile de 
Modas, em parceria com o comércio local, o qual se encaminha para a 6ª edição. 
Considerando ser a espiritualidade um dos pilares de nossa Associação, e pela 
necessidade do acolhimento espiritual às pessoas que se encontram fragilizadas 
quando no momento da doença, idealizou-se a construção de uma capela 
no Hospital. Será um local de recolhimento e oração para todas as pessoas, 
independente de credo religioso.

Sabendo deste nosso anseio, algumas pessoas, que preferem ficar no 
anonimato, se disponibilizaram a concretizar esta obra, e em breve a capela será 
uma realidade. Por isso, só temos a agradecer a Deus e às pessoas que Ele utiliza 
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como instrumentos de sua ação evangelizadora, para que a trajetória de nossa 
Associação continue a cumprir com suas finalidades.

“Quando você faz bem ao mundo, o mundo faz bem a você.”
Fonte: Mariza Terezinha Balestrin Piovesan

li g a mu n i c i pa l d e cO m b at e a O câ n c e r d e se b e r i

Em meados de junho do ano 2005, a então vereadora Tania Maria Bottan 
Lorencetti que há pouco tempo havia se submetido a uma cirurgia no intestino 
para a retirada de um tumor maligno, com sessões de quimioterapia, foi 
procurada por integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Frederico 
Westphalen com a finalidade de fundar em Seberi a referida Liga.

A ideia prosperou e foi organizada uma reunião, na Prefeitura Municipal, 
com a presença de várias pessoas convidadas que imbuídas do mesmo espírito de 
solidariedade e amor ao próximo se dispuseram a contribuir com este trabalho 
de relevância ímpar na comunidade.
 Em 15 de julho de 2005, sob a coordenação da citada vereadora foi 
instituída a Liga de Combate ao Câncer de Seberi. Foi eleita a primeira diretoria 
que teve como presidente a professora Dinai Maria Figueiredo Bueno, primeira 
Dama do Município. Dos trabalhos desenvolvidos elencamos alguns: visitas 
às pessoas portadoras de CA., palestras, reuniões, encontros, caminhadas, 
panfletagem, parcerias com as demais secretarias e Entidades do Município.

 Após uns anos de atividades muito produtivas, o trabalho foi encerrado 
por vários motivos, que consideramos desnecessário citar. Precisamente no ano 
2012, uma mobilização de várias pessoas e lideranças locais, tomaram a iniciativa 
de reativar a Liga de Combate ao Câncer. Elegeu-se nova diretoria, sendo eleita a 
nova presidente, empresária Núbia Dal’Agnoll. As atividades e reuniões tiveram 
efetivo reinício em 2013. Os Estatutos foram elaborados e registrados como Liga 
Municipal de Combate ao Câncer por possuir integrantes de ambos os sexos na 
diretoria, assumindo assim personalidade jurídica.
 Nas festividades da Colônia em Festa, ano de 2014, foi aberto o Brique 
Solidário, com comercialização de roupas, calçados, bolsas, recebidos de doação 
da comunidade, com o objetivo de dar um suporte financeiro às famílias mais 
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carentes.; até hoje esta prática persiste. Citamos algumas das realizações da Liga: 
construção de um quarto oncológico na Fundação Hospitalar Pio XII, através da 
empresa Plantasul; todas as quarta-feiras,venda de roupas no Brique Solidário, 
feijoada beneficente, venda de sombrinhas e lenço; palestras, reuniões, encontros, 
visitas domiciliares, parcerias com outras entidades e efetiva participação na 
comunidade.

Alguns participantes da Liga no Dia Municipal de combate ao câncer

 Graças ao desprendimento e trabalho voluntário de pessoas generosas, 
a Liga de Combate ao Câncer de Seberi presta um trabalho humanitário de 
imensurável valor, com doação, amor, fraternidade e solidariedade ao próximo. 
Cada diretoria e membro, na sua gestão muito fizeram em prol dos assistidos 
pela liga.  

A terceira presidente eleita foi a senhora Lurdes Terezinha Gemelli que, 
após se licenciar do cargo, assume a senhorita Delezia Lorencetti. A quarta 
presidente da Liga foi a senhora Rosane Ceretta Tomczak – chefe do escritório da 
Emater, a qual com sua equipe prestaram relevantes serviços a Liga de Combate 
ao Câncer de Seberi. A atual presidente é Mara Lúcia de Araujo Falcão.
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Reunião da Liga de Combate ao câncer

 Fonte: Tania Maria Bottan Lorencetti - 18/06/ 2018.

2.3 in s t i t u i ç õ e s d e se r v i ç O

as c a r/em at e r – se b e r i

A ASCAR-EMATER/RS no nosso município foi fundada no dia 16 de 
março de 1967, localizada no Moinho Zanchet, na administração Municipal do 
Prefeito Dr. Tulio Luiz Zanchet. O governador do Estado na época era o Sr. 
Valter Perachi Barcellos, Secretário da Agricultura Luciano Correia Machado 
e o Presidente da ASCAR-EMATER/RS Kurt Weissheimer. A ASCAR a nível 
de Estado troca sua identidade jurídica passando de ASCAR para ASCAR-
EMATER/RS em 14/03/1973.

Missão: Promover o Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Rio 
Grande do Sul.

Visão: Ser referência na prestação de serviços de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Social, Classificação e Certificação de produtos agropecuários. 
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A ASCAR/EMATER-RS é sociedade civil, com personalidade jurídica de direitos 
privados, sem fins lucrativos e está integrada ao Sistema Brasileiro de Extensão 
Rural.

Primeira equipe: Engenheiro Agrônomo – Dr Adilon Osório de Oliveira, 
Maria Diva Bazzanella Dalla Valle- Extensionista em economia doméstica e a 
secretária: Alice Czarnobay.

Demais extensionistas rurais que fizeram parte da Emater: Erivelton 
Scherer Roman, Olma, Regina Celis Wirti, Marlene Zanata Bridi, Peri Osmar 
Korb, Adroaldo Trindade, Antônio Mauro Cadorin, João Carlos Seckler, 
Paulo Carlos Daroit, Volmar Costa, Valmir Neto Wegner, Odila Rubin, 
Alaídes Piovesan, Francisco Trevisan, Romildo Caio, Dalgiza Neuenfeld, Inês 
Hemielewski, Lino Moura, Clarinda Pereira Ramos, Eliaser Kosciuk, Elenita 
Hemielewski, Rosângela Lazzare, Leonir Bonavigo, Luis Carlos Philipsen, 
Norma Sponchiado Trevisol, Maria Helena Binotto, Odete Hartmann, Walmir 
Rech, Ricardo Bonini, Ilário Botton, Maristela Milani, Vilson Mello.

Equipe atual: Rosane Ceretta Tomczak, Maria Marlene Reis Braga, Bruna 
Martinelli Zanchet, Pâmela dos Santos Couto e Edivaldo Cenci.

Muitas foram as atividades desenvolvidas pela Emater-RS/ASCAR, dentre 
elas:

Os Clubes 4-S (Saber, sentir, saúde e servir), iniciaram com a vinda da 
ASCAR em nosso município e extinguiu-se com a aceleração do êxodo rural 
no inicio dos anos 80. A função dos Clubes 4-S era para organizar a juventude 
rural, na formação de lideranças, recreação, produção tecnológicas, melhorias na 
habitação produção de alimentos para o auto consumo, produção de artesanato.

A Emater trabalha também junto a grupos de senhoras e moças, 
saneamento básico, melhoria de arredores, artesanato, educação e promoção 
de saúde, plantas bioativas, aproveitamento integral de alimentos, organização 
e formalização de agroindústrias, organização de feiras e pontos de 
comercialização, produção de alimentos para o auto consumo, acesso a políticas 
públicas, crédito rural e crédito fundiário, piscicultura, apicultura, produção de 
leite, olericultura, produção de grãos, secagem e armazenagem, suinocultura, 
gestão ambiental, fruticultura, silvicultura, assessoramento a Gestão Rural e 
qualificação profissional dos agricultores.
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 A feira do produtor rural em nosso município iniciou-se na década de 80, 
com Catarina Muller, Loides de Souza, Nelsa Mazzon, Semirmes Spada, entre 
outros e continua até os dias de hoje.

evolução econômica da agricultura

Com a chegada da ASCAR iniciou-se os trabalhos de conservação de solo 
com terraceamento, e se consolidou com Plantio direto no final da década de 90, 
mas ainda temos agricultores que praticam a agricultura convencional.

No setor de grãos houve um grande avanço na produtividade com a 
inserção de novas tecnologias principalmente na atual década, colocando Seberi 
como um município maior em índices de produtividade, nas culturas de milho, 
soja, trigo e feijão.

A bovinocultura de leite iniciou na década de 70 e vem aumentando 
consideravelmente, sendo que hoje é a base produtiva da agricultura familiar. A 
suinocultura do município se revitalizou no início da década de 2000 e vem se 
consolidando com a instalação do Frigorifico Adelle Foods, e a formulação de 
uma lei de incentivo por parte da administração municipal.

No início do novo século foi incentivada a implantação e formalização 
de agroindústrias familiares e hoje contamos com as Agroindústrias de Doces e 
Conservas Kinkas, Moinho Colonial Progresso, Agroindústrias de Panificados 
Cheiro da Mata e Aromas e Sabores, Agroindústria e entreposto de Mel, e outras 
em processo de formalização. Temos ainda várias agroindústrias não familiares, 
que processam matéria prima da agricultura. São elas: Agriovos, Laticínio Seberi, 
Agroindústria e Abatedouro Nina Alimentos, Frigorifico JBS / Seara Alimentos 
e as Ervateiras Realeza, Alto Uruguai, Província, Mate Sul.

Fonte: Rosane Ceretta Tomczak

cO l ô n i a e m fe s ta

 A Colônia em Festa é um evento que ocorre tradicionalmente na Semana 
do Município de Seberi, desde 2006. É uma festa que surgiu como uma tentativa 
de resgatar e valorizar a origem do município, considerando que o mesmo tem 
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sua economia baseada na agricultura. É organizada pelo Poder Público em 
parceria com a Emater e com o apoio de várias entidades municipais.
 A ideia inicial foi lançada pela então primeira dama, professora 
Dinai Maria Figueiredo Bueno, juntamente com a professora Cleusa Tissiani, 
seberiense mas moradora da cidade de Gramado, local de onde originou a 
inspiração para o evento. Na época, a ideia foi comentada com a professora 
Laine Trevisan, integrante da equipe da Secretaria Municipal de Educação, 
a qual, muito empolgada, abraçou a causa e foi em busca de conhecimento e 
parceiros para a concretização da I Colônia em Festa. 
 A partir da empolgação inicial, foi instaurada uma comissão organizadora 
composta por várias pessoas de diferentes secretarias da administração vigente 
que deram início aos trabalhos. Participaram dessa comissão as professoras 
Dinai Maria Figueiredo Bueno e Laine Maria Trevisan; a extensionista da Emater 
e responsável pelos serviços urbanos do município Claudete Klein Hamerski; a 
também extensionista da Emater Rosane Ceretta Tomczak e o então Secretário 
Municipal da Agricultura Elton Coco Martins. Inúmeras pessoas se envolveram 
na organização do evento e o suporte financeiro ficou a cargo da Administração 
Municipal. 
 A programação da Colônia em Festa se realizou na Praça da Paz e 
contou com a exposição e comercialização de produtos oriundos da agricultura 
familiar e venda de artesanato. Além disso, também constava da programação 
a escolha das soberanas, desfile de comunidades rurais com carros alegóricos 
representando as etnias polonesa, alemã, italiana, afrodescendente e açorianos, 
apresentação de músicas, números artísticos e shows contratados. O ponto 
alto do evento é a interação zona urbana/zona rural pela oportunidade que a 
comunidade seberiense tem de conhecer aquilo que se produz na agricultura 
familiar do município.
 Respaldada pela aprovação em massa da comunidade ao referido evento 
– que já assumira inclusive abrangência regional – a vereadora Tânia Maria 
Bottan Lorencetti apresentou, no ano de 2010, o projeto de Lei nº 122/2010 que 
“Institui e inclui no calendário municipal de eventos do município a Colônia em 
Festa e dá outras providências”, recebendo a aprovação unânime dos vereadores. 
O Projeto foi sancionado pelo Prefeito Municipal Marcelino Galvão Bueno 
Sobrinho, através da lei municipal de nº 3150 de 18 de agosto de 2010.

Fonte: Dinai Maria Figueiredo Bueno
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sO b e r a n a s da cO l ô n i a e m fe s ta

A Colônia em Festa é um evento tradicional do município que iniciou 
em 2006, integrando as comemorações alusivas ao Dia do município no mês de 
junho.Quando ocorre a Colônia em Festa, cada comunidade do interior escolhe 
sua candidata para concorrer ao título de Soberana da Festa.As candidatas 
são preparadas e passam por vários testes de conhecimento. Representam o 
Município no Evento e até a próxima edição do concurso. 

1ª Colônia em Festa - 2006 - Foram escolhidas as Soberanas dos Jogos 
Rurais.

Rainha –Catiane Queiroz
1ª Princesa- Sabrina de Freitas
2ª Princesa –Marcielli Muller
2ª Colônia em Festa -2007-
Rainha: Carla Cocco da Silva – Linha Bonita
1ª Princesa: Ana Paula Campos – Linha Queiroz
2ª Princesa: Marluza de Fátima Fernandes – Linha Barrinha
3ª Colônia em Festa – 2008 -
Rainha : Silvana Pires de Lima –Linha Pires
1ª Princesa: Leisa Kovalski – Linha Barrinha
2ª Princesa: Rosenara de Oliveira Pinto – Linha Mundo Novo
4ª Colônia em Festa – 2009-
Rainha : Aline Fernanda Caxambú – Linha Barra Funda
1ª Princesa: Luana Aparecida Babinski – Linha Lajeado Pôncio
2ª Princesa: Andressa Camargo Galvão – Linha Galvões
5ª Colônia em Festa – 2010 –
Rainha: Gabriela Kopeski - Linha Pessegueiro
1ª Princesa: Dieines Queiroz – Linha Queiroz
2ª Princesa : Ana Claudia Blanco – Linha Camargo
6ª Colônia em Festa – 2011-
Rainha: Jéssica Mazzonetto – Linha Mundo Novo
1ª Princesa: Daniela Pavin – Linha Progresso



   325   

2ª Princesa: Ana Paula Mazzon – Linha Parcianello
7ª Colônia em Festa – 2012-
Rainha: Mageli Albanio – Linha Parcianello
1ª Princesa: Lucimara Nunes Hauch – Linha Mundo Novo
2ª Princesa: Juliane Barbieri da Silva – Linha Mundo Novo
8ª Colônia em Festa – 2013- 
Rainha: Bruna Sabino da Silva – Linha Sabino
1ª Princesa : Tainara da Silva Cavalheiro – Linha Progresso
2ª Princesa: Letícia Fontoura Chagas – Linha Picinini
9ª Colônia em Festa – 2014-
Rainha: Sandrieli Queiroz da Rocha – Linha Bonita
1ª Princesa : Milena Catarina Barbieri – Linha Mundo Novo
2ª Princesa: Maiana Martins Schubert – Lajeado Bonito
10ª Colônia em Festa -2015-
Rainha: Laísa Luciane de Souza Bueno – Lajeado Bonito
1ª Princesa: Thaís Dalla Valle – Linha Santo Antônio
2ª Princesa: Ireineia da Silva Prado – Linha Pessegueiro
11ª Colônia em Festa – 2016-
Rainha: Fernanda Costa Meireles – Linha Bonita
1ª Princesa : Gabriela Matter – Linha Nunes Parcianello
2ª Princesa: Andrieli Jaqueline Trezzi – Linha Barra Funda
12ª Colônia em Festa – 2017 –
Rainha: Dilvana Selon – Linha Nova
1ª Princesa: Amanda Buzzatto – Lajeado Bonito
2ª Princesa: Tainá Bottene – Linha Lajeado Pôncio
A 13ª Colônia em Festa em 2018, não aconteceu porque houve a Greve 

dos Caminhoneiros. Seriam reconduzidas as Soberanas da 12ª Colônia em Festa 
para atuarem na 13ª Colônia em Festa e as Soberanas da 14ª Colônia em Festa 
seriam escolhidas no dia 03 de junho de 2018. Como foi cancelada a 13ª Colônia 
em Festa, a escolha das Soberanas foi realizada no dia 13/12/2018.
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14a Colônia em Festa 
Rainha: Clara do Amaral Parcianello – Linha Nunes e Parcianello
1ª Princesa: Keli Ellwanger – Linha São Sebastião
2ª Princesa: Larissa Prescendo – Lajeado Tesoura

Informações obtidas com a EMATER, através da Extensionista Rosane Ceretta Tomzack

fu n da ç ã O hO s p i ta l a r pi O xii de se b e r i

Em pesquisa nos livros de atas da década de 50 guardados no acervo do 
Senhor Valdemar Vicente Bertinato e referendados também por moradores 
antigos, encontramos registros sobre o Hospital de Caridade, que pode ter 
originado o atual Hospital Pio XII. Por isso, passamos a descrição das atas:

Em 29 de março de 1953, na então Vila de Seberi, no Salão do Sr. Guilherme 
Argenta, foi fundada uma Associação Beneficente com a finalidade de construir 
e funcionar um Hospital de Caridade, para atender não só as pessoas que 
pudessem pagar, como também aos indigentes da Vila e dos Distritos vizinhos. 
É uma sociedade beneficente de caráter perpétuo, constituída em entidade 
jurídica registrada sob o nº 81 às folhas 33 e verso do Cartório de Registro de 
pessoas jurídicas sob o nº A-1 da cidade de Palmeira das Missões.

Foi eleita por voto secreto, uma Diretoria que ficou assim composta:
Presidente: Dr. Hélio Rosa Filho (médico e mentor da idéia ) ; Vice-

Presidente: Sadi Missel ; Secretário Geral: Ruth dos Santos Machado ; 1º Secretário 
Vital Fortunato ; 2º secretário Avelino Rodrigues de Almeida ; 1º Tesoureiro 
Luiz Júlio Gemelli; 2º Tesoureiro Romano Zanchet; Conselho Fiscal: Amazonas 
Cândido Mayer, Francisco Czarnobai, Antônio Brasil Gonçalves, Harry Gomes 
Pedroso, José Brasil Viana, Axel Evaldo Tornquist. Como suplentes do Conselho 
Fiscal: Jerônimo Hemielewski, Arlindo Lasch, Walter Geller, Antônio Colognese, 
Alcides Sabino da Silva e Ivo Fortes.

Os votos foram escrutinados por uma comissão composta das seguintes 
pessoas: Ariosto Muller Fortes, Armando Sabino da Silva, Pedro Peri Ardenghi 
e Otávio Dalla Valle. Outras pessoas que se fizeram presentes na Assembléia 
de Fundação: Lauro Mendes Castanho, Adolfo Hemielewski, Antônio Tomczak, 
Jerônimo Girardello, Miguel Wodzik, Benjamin Grassi, Domingos Dalla Nora, 
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Guilherme Argenta, Carlos Trennepohl, Augusto Moura Martins, Agostinho 
Dalla Nora, Genoíno Bertinatto, Antônio Simões, Luiz Schmidt, Nauredin 
Cardoso, Euclides Girardello, Bento Ribeiro da Silva, Osvaldo Francisco 
Martins, Péricles Missel, Aloysio Follmann, Frederico Picinin, Silvino de 
Melo, Adelino Zanchet, José Roani Sobrinho, Generozo José dos Reis, Miguel 
Koproski, João Queiroz Sobrinho, Pedro Candaten, Lindolfo Alves da Silva, 
Arnaldo Lehs, Pedro Visioli, Galdino Antonio de Queiroz, Evaldo Alves de 
Borba, João Caxambu, Bruno Barcoski, Rutti Waldemar Lasch, Antonio Caponi, 
Pedro Felippi, Fredolino Follmann, Joaquim Alves de Oliveira, Edgar Wolf, 
Daniel Koproski, Alvarino Belmiro, Simão Korpalski, Estanislau Tomczak, João 
Picinini, Antonio Pazuch, Edílio Zanchet, Dorvalino Rodrigues do Nascimento, 
Remígio Candaten, Marcelo Zanchet, Fioravante Pereira Cezar, Olívio J. Nunes, 
Giácomo Menegat, João Martins de Borba, Omar Beck, José A. Thiesen, Paulo 
Borges Pereira, Jerônimo Tomczak, Francisco Tomczak, Feliz Pasuch, Otávio 
Sthal da Rosa, Armando Bottan, Ernesto Marion, João Biesek, Adão Simonett, 
Carlos Balke, Walter Eugênio Nieqhorn, Ricardo Pokulat, João Carvalho, José 
de Souza, Nelson Andre Spada, Luiz Alberto Biancon, Dante Carlos Biancon, 
João Polidoro Pinto e Roberto Schmidt.

Também fizeram parte desta Associação, conforme assinaturas em outras 
atas: Isidoro José da Cruz, Ricieri Pértile, João Zminko, José Schaffazick, João 
Pires, Ewaldo Elsenbach, Casemiro Milani.

Para angariar fundos para a construção do Hospital de caridade de 
Seberi, foi realizada uma festa no dia 25 de abril de 1954, no pátio da Igreja 
Matriz. Também consta na ata que o Dr. Hélio Rosa Filho doou uma quantia em 
dinheiro. Pelo que pode-se deduzir, iniciou-se a construção do hospital, no lugar 
onde hoje se encontra o Hospital Pio XII. O maior incentivador da obra, que era 
o Dr. Hélio Rosa Filho, foi embora em 1955 e assim, a partir daí e talvez por falta 
de verba, a obra foi abandonada.

A partir da Emancipação do Município, surge a ideia de reerguer 
a associação. Em 2 de agosto de 1959, na Câmara Municipal de Vereadores, 
realiza-se uma Assembleia Geral Extraordinária para eleição e posse da nova 
Diretoria da Associação do Hospital de caridade de Seberi. Presidiu a sessão o 
Sr. Sadi Missel. Foi escolhida a comissão apuradora dos votos: Marcelo Zanchet, 
Pe. Augusto Kolek, Dr. Frederico João Cerutti e Vital Fortunatto.

A Diretoria ficou assim constituída: Presidente: Pe. Augusto Kolek; Vice-
Presidente Luiz Miotto; Secretário Geral Serafim Graciano Trentin; 1º secretário 
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Túlio Luiz Zanchet; 2º secretário Otávio Dalla Valle; 1º tesoureiro Francisco 
Czarnobai; 2º tesoureiro Guinther Heringer Filho. Os membros do Conselho 
Fiscal: Sadi Missel, Marcelo Zanchet, Luiz Júlio Gemelli, Harry Gomes Pedroso, 
Antonio Carlos Gemelli, Axel Evaldo Tornquist. Como suplentes: José Alves 
de Souza, Paulo Borges Pereira, Oswaldo Schaffazick, Romano Zanchet, João 
Tamaninni, Benedito Hamerski.

Com certeza, a Associação deve ter dado um novo impulso com vistas à 
continuidade da obra, mas continuou inacabada.

Quatro anos depois, em 5 de agosto de 1963, é realizada nova Assembleia 
Geral, presidida pelo Vice-presidente em exercício, Luiz Miotto, para a escolha 
da nova Diretoria. Foi escolhida a comissão apuradora de votos: Marcelo 
Zanchet, Pe. Augusto Kolek e Dr. Frederico João Cerutti. A Diretoria ficou 
assim constituída: Presidente: Marcelo Zanchet; Vice-Presidente Luiz Miotto; 
Secretário Geral Serafim Graciano Trentin; 1º Secretário Túlio Luiz Zanchet; 2º 
Secretário Otávio Dalla Valle; 1º tesoureiro Francisco Czarnobai; 2º Tesoureiro 
Guinther Heringer Filho. Como Conselho Fiscal: Sadi Missel, Romano Zanchet, 
Luiz Júlio Gemelli, Harry Gomes Pedroso, Antonio Carlos Gemelli e Ewaldo 
Elsenbach. Como Suplentes: José Alves de Souza, Paulo Borges Pereira, Oswaldo 
Schaffazick, Casemiro Milani, João Tamanini e Benedito Hamerski.

Em 2 de janeiro de 1958, o Vice presidente em exercício, Sr. Sadi Missel 
enviou à Comissão Pró-Emancipação, um relatório onde consta que o Hospital 
de Caridade possuía como patrimônio os seguintes bens: 

- 8 terrenos urbanos sob os nº 242-244-246-248-254-456-458 e 460. no 
valor de CR$ 200.000,00;

- Em dinheiro no Banco Agrícola Mercantil S/A - CR$ 4.541,00;
- Em objetos (donativos) - CR$ 687,00.
Total: Cr$ 205.228,00.

Fonte: Hedy Elsenbach Miotto 

A construção do Hospital era uma das mais antigas e justas aspirações 
da comunidade Seberiense, um sonho de 18 anos e que em apenas três anos 
se tornou realidade. Seberi, desde seu primeiro prefeito Marcelo Zanchet, 
seguindo-se Tulio L. Zanchet, Casemiro Milani, preocuparam-se e trabalharam 
para a construção do Hospital não medindo esforços.
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Mas foi na administração de Dr. Adilson Osorio de Oliveira que o Hospital 
foi finalmente construído. Em janeiro de 1977, a obra foi inaugurada pelo Exmo. 
Sr. Dr. Silval Guazelli, então Governador do Estado. Como o hospital era de 
propriedade da prefeitura, o Sr. Prefeito, através da Lei n° 427 de 25 de outubro 
de 1976, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, autorizou a 
instituir a “Fundação Hospitalar Pio XII”, pessoa jurídica de Direito Privado, 
destinada a prestar assistência Médico Hospitalar à comunidade. O Executivo 
Municipal contribui para a constituição do patrimônio da entidade, com a 
doação livre e desembaraçada de um imóvel avaliado em Cr$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Para a conclusão da obra, o então Governador Sinval Guazelli, destinou um 
dos mais volumosos auxílios da época à prefeitura: Cr$ 800.000,00 (oitocentos 
mil cruzeiros). Com os estatutos devidamente aprovados pelo Ministério 
Público, aos 24 dias do mês de novembro de 1966, realizou-se a eleição do 
presidente: Bel. Tania Maria Bottan Lorencetti e vice-presidente: Ademir dos 
Santos e Conselho Fiscal, através do Conselho Deliberativo.

No dia 1° de novembro de 1977, foram abertas as portas da Fundação 
Hospitalar Pio XII, num gesto que se poderia dizer “audacioso”, com a coragem 
própria que se faz necessária nos momentos difíceis.

 A Fundação Hospitalar Pio XII é uma fundação de pessoa jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos regendo-se por estatuto. Tem por 
finalidade, a manutenção do Hospital para a comunidade em hospitalização 
geral, maternidade, consultórios, laboratório, farmácia, serviços de urgência 
e profilaxia. Pertence à comunidade Seberiense, é dirigida por uma diretoria, 
Conselho Deliberativo e Fiscal cujos cargos não são remunerados.

Teve a participação importante na época, o Prefeito Municipal Adilon 
Osório de Oliveira que instituiu a Fundação Hospitalar PIO XII, entidade 
Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos que visa dar atendimento médico-
hospitalar à comunidade. Dr. Sandro Dorival Marques Pires, representante do 
Ministério Público de Seberi juntamente com o Executivo Municipal levaram 
o Processo junto à Procuradoria Geral de Justiça do Estado do RS, a fim da 
aprovação Estatutária conforme determina a Lei, a qual foi aprovada. 
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TANIA MARIA BOTAN LORENCETTI - PERÍODO 1977 A 1998
DIRETOR ADMINISTRATIVO – ODILON SABINO DA SILVA

Iniciou as suas atividades em 01 de novembro de 1977.
Nesse período, houve muitas conquistas como aquisição do Gerador de 

luz, construção de poço artesiano, aquisição das máquinas para a lavanderia, 
contrução da ala pediátrica no subsolo do hospital e do laboratório de análises 
clínicas. Foram assinados vários convênios para atendimentos de pacientes na 
época INAMPS – FUNRURAL IPERGS. Também foi conquistada a Filantropia 
para o Hospital. Teve participação muito importante na administração e na 
organização do hospital por meio do trabalho da Senhora Ione Nardin, pela sua 
grande experiência como funcionária do hospital Moinhos de Vento de Porto 
Alegre. A chefe das enfermeiras era a Irmã Astar Melânia Schmidt, que treinava 
as atendentes de enfermagem e auxiliares e acompanhava os trabalhos delas. 
No ano de 1983 foi contratada a primeira Enfermeira Padrão, a Senhora Denise 
Quatrin Lopes que trabalhou por 17 anos no hospital. Nesse período os médicos 
do corpo clínico eram Dr. Frederico João Cerutti, Dr. Edmundo Eliseo Reategui 
Navarro, Dra. Maria Risoleta de Brito Barbosa Kerber, Dr. Itacir Victor Zignani, 
Dr. Carlos Alberto Zeilmann, Dr. Reinaldo Augusto Pestana Marques Gomes 
Filho, Dra. Odilara Caovila.

ATALIBIO SATLER – PERÍODO DE 1989 A 1990
GERENTE ADMINISTRATIVO – ATALIBIO SATLER

Foi presidente e administrador no período de um ano, para economizar não 
foi contratado administrador. O hospital passava por dificuldades financeiras. O 
seu Alípio, assim chamado na época, passava nos mercados da cidade buscando 
donativos para a cozinha do hospital. Com muito empenho e dedicação fez uma 
boa administração.

FREDERICO JOÃO CERUTTI – PERÍODO DE 1991 A 1992
GERENTE ADMINISTRATIVO – SERGIO COELHO BORGES

Presidente muito econômico, o hospital passava por dificuldades 
financeiras, exigia economia em todos os setores. Preocupado sempre para 
manter a instituição funcionando, foi um presidente muito dedicado, e 
empenhado para deixar o hospital com as contas e o salário dos funcionários 
em dia.
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SOLON JOHN HENRIQUES FORTES – PERÍODO 1993 A 1996
GERENTE ADMINISTRATIVO – SOLON JOHN HENRIQUES FORTES

Hospital com dificuldades financeira, na época, foi contratada assessoria 
administrativa, foram demitidos alguns funcionários para enxugar a folha 
de pagamento. Foi realizada rifa de um automóvel para arrecadar dinheiro e 
pagar as contas do hospital. Foi administrado com muito trabalho empenho 
e dedicação, para que o hospital continuasse dando um bom atendimento a 
comunidade de Seberi, e região.

LUIZ ALBERTO LAZARE – PERÍODO 1997 A 2000.
GERENTE ADMINISTRATIVA – NELI TEREZINHA POMPEO QUEIRÓZ

Em 1998, os serviços de registros hospitalares foram informatizados, sendo 
adquiridos vários computadores, e contratada a Empresa COMPUSERVISE 
para implantar o sistema de informática interligado, nos setores de recepção 
farmácia e faturamento. Também foram tempos de poucos recursos financeiros. 
Com apoio da comunidade foram elaboradas rifas para conseguir dinheiro 
para fazer a manutenção do hospital, e continuar atendendo com serviços de 
qualidade a população que procurasse o hospital.

NUBIA DALL´AGNOLL – PERÍODO 2001 A 2002
GERENTE ADMINISTRATIVA – NELI TEREZINHA POMPEO QUEIRÓZ

A Direção enfrentou muita dificuldade financeira, com atraso de repasses 
de recursos da saúde. Teve muito apoio da comunidade e do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais para conseguir recursos para manter o hospital, foram 
realizadas várias rifas, a empresa Holding Empreendimento com os Sócios 
doaram as ações em dinheiro ao Hospital, a Associação dos Professores Estaduais 
doou um terreno, que foi vendido e repassado para o hospital, com o objetivo 
sempre de bem servir a comunidade Seberiense.

TANIA MARIA BOTTAN LORENCETTI – PERÍODO DE 2002 A 2004.
GERENTE ADMINISTRATIVA – NELI TEREZINHA POMPEO QUEIRÓZ

A Direção quando assumiu buscou empréstimo no Banco Banrisul e 
criou o PDV para os funcionários solicitarem sua demissão voluntária, para 
diminuir os gastos com a folha de pagamento. Foram realizadas rifas e jantares 
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para conseguir dinheiro para a manutenção. Foi adquirido um Aparelho de 
Ultrassonografia por emenda parlamentar. Apesar das dificuldades o hospital 
sempre esteve de portas abertas para bem servir a comunidade.

PAULO ANTONIO DE QUEIRÓZ - PERÍODO DE 2005 A 2008
GERENTE ADMINISTRATIVA – NELI TEREZINHA POMPEO QUEIRÓZ

Teve a parceria com a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
que colaboraram na venda de rifas e realização de jantares. Nesse período o 
Hospital foi contemplado com uma doação feita pela Central Geral do Dízimo 
de Campinas São Paulo. Esse projeto na época foi realizado pela assistente 
Social Sandra Ziech. Foram feitas reformas nos quartos com construção de 
banheiros, e realizado a pintura externa do hospital. Através de um projeto 
para o ministério de Saúde realizado pelo Senhor Francisco Trevisan foram 
adquiridos instrumentos cirúrgicos, móveis e equipamentos, computadores e 
cadeiras de rodas, para o hospital. Houve muito empenho trabalho e dedicação 
da administração para bem servir a comunidade.

GILBERTO PEGORARO – PERÍODO 2009 A 2012
GERENTE ADMINISTRATIVA – NELI TEREZINHA POMPEO QUEIRÓZ

Com busca de recursos para a manutenção do hospital foi feita a confecção 
de sacola ecológica, idealizada pela funcionária, Fatima Chemin Frison. Foram 
realizadas rifas e jantares, sempre com a colaboração da comunidade de Seberi, 
para manter o hospital atendendo a população. Foram desativados alguns leitos 
de internação para poder adequar a sala às exigências da Vigilância Sanitária, e 
instalado o aparelho do RX através da Prefeitura Municipal de Seberi. Também foi 
adquirido um aparelho de ultrassonografia através do Ministério de Saúde. Nesse 
período um grupo de Senhoras da cidade de Seberi, idealizou um grande sonho 
“As Amigas do Hospital”. Com esse projeto as amigas contribuíam mensalmente e 
com isso fizeram muitas aquisições para o hospital; como cobertores, travesseiros 
e lençóis para as enfermarias e reforma de quartos de enfermaria.

SIDINEI VIANA – PERÍODO 2013 A 2016.
GERENTE ADMINISTRATIVO - GILBERTO PEGORARO

A Diretoria buscou muitos recursos junto ao Ministério da Saúde, 
para aquisição de equipamentos cirúrgicos, máquinas para a lavanderia, 



   333   

aparelho de Vídeo Laparoscopia, respirador, camas, climatizadores, televisores, 
mobiliários, também foi encaminhado o projeto para aquisição do RX Arco C. 
Teve a colaboração das amigas do hospital, que organizaram chá beneficente 
para aquisição de recursos financeiros para as reformas de vários quartos de 
enfermaria. Teve a participação da Liga de Combate ao Câncer de Seberi com 
a Planta Sul – Insumos Agrícolas de Seberi e Arysta LifeScience de São Paulo, 
para reforma e ampliação de um quarto com 2 leitos destinado para pacientes 
oncológicos. Remodelação de um quarto realizado por Fabris Hulk – Fidêncio 
Fabio Fabris e família. Reforma de um quarto pelos Amigos de Murilo Gemelli. 
Recurso da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi, quando foi trocado o 
piso dos corredores e reformados 3 quartos, um desses para a obstetrícia. Foi 
assinado o convênio com o Estado para a Porta de Entrada com isso o hospital 
recebe um incentivo mensal para atendimentos de urgência e emergência, para 
o município de Seberi e região foi feito um sala equipada para estabilização 
dos pacientes. Com recurso da Consulta Popular foi reformada a cozinha 
e a lavanderia. O hospital passou atender obstetrícia pelo SUS os municípios 
da região, realizando assim em torno de 400 nascimentos ao ano, em razão 
do hospital possuir um bom profissional obstetra Dr. Edison Molina, bons 
profissionais pediatras Dra. Vanda e Dr. Edu, a equipe de enfermagem e demais 
colaboradores do hospital. Com esse número de nascimentos, o hospital poderia 
ser referência regional em obstetrícia.

CÉLIO CARLOS TOMCZAK – PERÍODO 2017 A 2019
GERENTE ADMINISTRATIVA – LISIANE MELLO GELLER - 2017 A 2018

Em 01 de novembro de 2017, comemoraram-se os 40 anos de atividades do 
hospital, sendo realizando um jantar com a colaboração da Amigas do Hospital 
que o organizaram. Em Seção Extraordinária a Câmara Municipal de Vereadores 
prestou uma homenagem aos ex presidentes e administradores. Também foram 
homenageados os médicos Edmundo Reátegui Navarro, Frederico João Cerutti, 
o prefeito Adilon Osório de Oliveira e o Promotor de Justiça da época Sandro 
Dorival Marques Pires.

No ano de 2017, foi aprovada a Planta dos quartos PPP e o projeto está em 
construção, para o atendimento humanizado para as gestantes. Em novembro de 
2017 o Hospital assinou com a SES/RS a Referência Regional para atendimentos 
de Partos Humanizados motivo de muita satisfação para a Direção do Hospital, e 
a comunidade Seberiense e região. O hospital já vinha realizando atendimentos 
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aos municípios vizinhos sendo isso o motivo do hospital ter conquistado a 
referência pelo grande número dos partos realizados.

GERENTE ADMINISTRATIVA – SONIA MARIA DEVITTE – 2018 A 2019
Assumiu a Direção administrativa do hospital no dia 08 de janeiro de 

2018. O hospital estava em processo de organização para a referência regional 
de partos. Com muita competência e determinação, agilizou o contrato com 
os médicos, enfermeira obstetra, psicóloga, deixando a equipe preparada para 
realizar o trabalho de acolhimento às gestantes do município e da região que 
foram referenciados para o nosso hospital. Tornando-se a Fundação Hospitalar 
PIO XII referência em obstetrícia para os municípios de Erval Seco, Cristal do 
Sul, Pinhal, Novo Tiradentes, Ametista do Sul e também o município de Seberi.

Fonte: Fátima Chemin Frison em 07/09/2018

br i g a da mi l i ta r

A origem da Brigada Militar em 
Seberi foi por meio do Grupo da Polícia 
Rural Montada e Sub-delegacia de 
Seberi, que foi instalado em 28/03/1958 
na Rua Pinto Bandeira, esquina com 
a rua Pinheiro Machado. Na época, 
atuavam os seguintes militares: Sargento 
Adão Alves Ferreira, Cabo-comandante 
Valdemar Correa Borges e os soldados 
Amancio Fonseca, Veríssimo Teixeira de 

Sr. João Castanho Bueno, irmão de Acácio 
Castanho Bueno, primeiro policial militar 

que se instalou no Distrito de Seberi a pedido 
do prefeito de Palmeira das Missões no ano 

de 1948. Às vezes ele assumia como sub-
delegado.  Fonte: Luiz Castanho
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Albuquerque, José Antônio da Rosa Matos, José Jadres Ramos, Francisco Severo 
Moral e Gil Pereira Pedroso. Também atuaram como soldados, Isoé Abreu 
Pereira e Antônio Carlos Teixeira, Tenente Onério Mello de Abreu. Em 04 de 
Junho de 1984 foi inaugurado o prédio onde até hoje encontra-se a Brigada 
Militar.

Fonte: Brigada Militar

 pO l í c i a rO d O v i á r i a fe d e r a l

A Polícia Rodoviária Federal de Seberi teve início na década de 70 
por ocasião da construção da BR386/158. Houve movimento das lideranças 
municipais para viabilizar a vinda da PRF para Seberi. Inicialmente era uma 
equipe isolada de policiamento que pertencia diretamente a Porto Alegre.

As principais finalidades da PRF são: orientação de trânsito, patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais, atendimento a acidentes (Anjos da Estrada), 
repressão aos crimes, auxílio em catástrofes e socorro nas estradas.

Nos primeiros meses a base da PRF funcionou em um trailer de campanha 
que havia sido usado na construção da estrada. A localização da PRF sempre 
foi a mesma, BR386, Km 51. O primeiro chefe da equipe da Polícia Rodoviária 
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Federal foi Remo Giacomelli, que aqui chegou em dezembro de 1975. Em 
janeiro de 1976, chegaram outros policiais para integrar a equipe: Willy Bruno 
Schönmeier, Sérgio Aldave Vieira e Auri Paulo Gheno. Nos primeiros três meses, 
a equipe trabalhou exercendo primordialmente o papel de orientação de trânsito. 
Em 1978, foi iniciada a construção do Posto da PRF utilizando madeiras cedidas 
pela prefeitura de antigas escolas (Brizoletas). O prédio atual de alvenaria foi 
construído por volta de 1987 com auxílio da prefeitura municipal.

Primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal

 
Atual Posto da PRF
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Em 1979, com a saída do policial Auri Paulo Gheno, veio o policial 
Guilherme Henrique Welch. O reforço para integralizar a equipe se deu com o 
concurso de 1979 onde ingressaram novos policiais, sendo muitos deles filhos 
da terra: Romildo Caio, Jorge Ractz da Rosa, Reinaldo Szydloski, José Cardoso 
Ferreira e Ênio Luís Fritzen. Em 1987, passaram a integrar a equipe os policiais: 
Claudir Eberhardt e Lauro Cunha. Em 1994, passam a fazer parte da equipe de 
policiais: Adalberto Pegoraro, Lorenço Kovalski, José Adriano Ramos Maciel, 
Valnei Henrique Menuzzi, Luiz dos Santos, Laércio Rosniaki Tibola e Giovani 
Tagliapetra.

Após esse período, foram realizados vários concursos seguidamente, 
vindo policiais de diversas unidades da federação que não permaneceram por 
muito tempo na região, pedindo transferência para outros locais.

Atualmente a PRF Seberi é composta por 17 policiais: José Cardoso 
Ferreira, Adalberto Pegoraro, Lorenço Kovalski, José Adriano Ramos Maciel, 
José Carlos Winck, Eleandro da Rocha, Dirceu Antônio Stefanello, Marcelo 
Nunes Marques, Lucas Ronaldo dos Santos, Rodrigo Guilherme Graef, Renato 
Schutkoski, Paulo André Silva de Camões, Evandro Ceretta, Wagner Bastian, 
Rafael Ribeiro Carlos, Fabiano Pedroso Brum e Robson Rogers Gambatto.

Fonte: Willy Bruno Schönmeier e José Adriano Ramos Maciel em 07/05/2019

de l e g a c i a d e pO l í c i a ci v i l d e se b e r i

Foi criada pelo Decreto nº 10633/59 de 28/07/1959. O primeiro Delegado 
de Polícia foi Dreyfus Nunes Duarte. Os endereços antigos onde localizou-se a 
Delegacia foram: Rua José Bonifácio, Rua Júlio de Castilhos, Travessa Quatro de 
Junho, Avenida Flores da Cunha. A partir do dia 12/01/2018, sua localização é 
na Rua Mario Pokulat, 332. Os delegados que atuaram na Delegacia foram: João 
Batista Eglion de Souza. Beno Schaffazick. Ronaldo Von Kossel. Cléo Vieira dos 
Santos. Othelo Saldanha Caiafo. Ivan Pompílio Dias. Cleomar Ferzola Correa. 
Eduardo Ferronato Nardi.

Fonte: Delegacia de Polícia de Seberi
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ta b e l i O n at O d e nO ta s

Encontramos a abertura do primeiro Livro do Cartório do então Oitavo 
Distrito do Município de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, 
denominado (Fortaleza) com data de 24 de Fevereiro de 1919, pelo Juiz Distrital 
Antônio Felício Bueno, servindo como notário, o senhor Horácio José Ribeiro.

Neste Cartório Distrital eram feitas as escrituras públicas de compra 
e venda, doações, cessões de direitos, procurações e testamentos. Também 
reconheciam-se as firmas ou assinaturas, apostas em documentos particulares. 
Não há registros por quanto tempo este teria exercído o ofício, em virtude de 
o primeiro livro ter sido recolhido para o Arquivo Público do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Também o segundo livro do então Cartório Distrital de Fortaleza, 
encontra-se no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, temos, 
a partir do terceiro livro do mesmo Cartório Distrital de Fortaleza, datado em 
28 de setembro de 1928, atos assinados por pelo então escrivão distrital Senhor 
Procópio Antônio de Queiroz. A partir da data de 07 de janeiro de 1933, os atos 
passaram a ser assinados pelo escrivão distrital, Sadi Missel, o qual foi sucedido 
por outros escrivães.

Em data de 29 de setembro de 1976, foi oficialmente instalado o Ofício 
dos Registros Públicos, bem como o Tabelionato de Notas, tais como hoje se 
conhece.

O Oficio dos Registros abrange o Registro Civil das Pessoas Naturais, 
Registro de Títulos e Documentos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e 
Documentos e o Tabelionato de Protestos.

No Tabelionato de Notas o Oficio de Serviços Notariais são confeccionadas 
escrituras públicas, tais como compra e venda, doações, cessões de direito, 
procurações e testamentos, autenticação de cópias e os reconhecimentos de 
firmas ou assinaturas, apostas em documentos particulares.

Fonte: Brigitte Wegermann
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ca r t ó r i O de re g i s t r O s d e se b e r i/rs

Em 24 de dezembro de 1918, foi lavrado pelo Senhor Antonio Felício 
Bueno – Juiz Districtal o primeiro Termo de Abertura de Livro de Registro 
Civil, sendo este o Livro B-1, que serviria para os assentamentos de casamentos 
celebrados no 8º DISTRITO DE PALMEIRA, lugar denominado “FORTALEZA”– 
Termo da Comarca de Santo Ângelo/RS, atualmente Seberi/RS.

pr i m e i r O s re g i s t r O s

Aos 11 dias do mês de janeiro de 1919, às quatorze horas na sala das audiências 
do Juízo Districtal – 8º Districto de Palmeira, presentes o Juiz Districtal de 
Casamentos, Senhor Antonio Felício Bueno, juntamente com o Escrivão a seu 
cargo, Sr. Horácio José Ribeiro, foi celebrado o casamento do casal: João Maria 
Rodrigues da Silva com dona Malvina Dutra de Oliveira.

Aos 03 dias do mês de fevereiro de 1919, neste 8º Districto de Palmeira, 
compareceu o cidadão Francelino Ferraz Maciel, e declarou haver nascido em 
sua residência, às cinco horas do dia 29 de agosto de 1918, a criança de sexo 
masculino que recebeu o nome de “JORDÃO”, filho dele declarante e de dona 
Olinda da Cruz Maciel.

Aos 17 dias do mês de abril de 1919, neste 8º Districto de Palmeira, compareceu 
o cidadão Procópio Antonio de Queiroz, e exibiu o atestado firmado por duas 
pessoas idôneas, no qual declara haver falecido no dia 15 de dezembro de 1918, 
de morte natural, sem assistência médica o menor “ARY”, filho de João Batista 
de Queiroz e de dona Julieta de Queiroz, com sete meses de idade, o qual foi 
sepultado no cemitério denominado “Dos Galvões”.

al g u n s d O s pr i m e i r O s es c r i v ã e s e Of i c i a i s

horácio josé ribeiro – Escrivão à cargo do Juiz Distrital – Ano: 1919.
Procópio antonio de Queiroz – Escrivão Oficial do Registro Civil – Ano: 1919.
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sady Missel – Escrivão Ajudante do Oficial do Registro Civil – Ano: 1930.
jesus Mendes Castanho – Oficial Ajudante do Escrivão em exercício – Ano: 
1938.
Lauro Mendes Castanho – Oficial Ajudante Substituto do Registro Civil – Ano: 
1958.
ademir dos santos – Oficial do Registro Civil – Ano: 1971.

Of í c i O d O s re g i s t r O s pú b l i c O s

Em 29/09/1976 foi instalado o Ofício dos Registros Públicos, criado 
pela Lei nº 6968/75 de 31/12/1975, abrangendo os municípios de Erval Seco e 
Rodeio Bonito, pelo Ato nº 10/76. Nesta data, o Sr. Ademir dos Santos prestou 
compromisso como Escrivão, conforme Ofício nº 832/76, Processo 281/76, do 
Conselho Superior da Magistratura, 5ª classe, datado de 16/09/1976, firmado 
pelo Desembargador José Faria Rosa da Silva.
joão Miguel dos santos – Oficial Ajudante – Ano: 1986.
neiva Maria Candaten dos santos – Oficial Ajudante – Ano: 1983 e Oficiala 
dos Registros Públicos – Ano: 1989 a 2015.
juliano Felipiaki – Oficial Substituto – Ano: 2001 e Oficial Designado dos 
Registros Públicos – Ano: 2015 até os dias atuais.

al g u n s d O s pretOres  e  Juízes de paz q u e at ua r a m n O 
re g i s t r O ci v i l

antonio Felício bueno – Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 1919
jesus Mendes Castanho – 1º Suplente de Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 
1920
raphael bueno da silva – 2º Suplente de Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 
1920
hortêncio josé Pinheiro – 1º Suplente de Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 
1925
gustavo gurjão de Campos – Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 1929
rodolpho azzulin – Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 1931 em diante
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severino Capuani – 1º Suplente de Juiz Distrital de Casamentos – Ano: 1953 
em diante
armando Casa – Pretor de Juiz de Paz – Ano: 1967.
breno Francisco Ferigolo – 1º Suplente de Pretor – Ano: 1969.
Círio Miotto – 2º Suplente de Pretor – Ano: 1971.
elvino roque Czarnobay – 1º Suplente de Juiz de Paz – Ano: 1975.
edo egon ritter – Juiz de Paz – A partir do Ano: 1976 em diante.
ernane sabino nunes – 1º Suplente de Juiz de Paz – Ano: 1991
Valter Luiz Duarte – Juiz de Paz – Ano: 1995 até os dias atuais.

No ano de 1976, após a instalação nesta cidade, do Foro Judicial nesta cidade, 
passando a sede da Comarca, foram criados e anexados ao Registro Civil já 
existente, os Serviços de Registro de Imóveis, Protesto de Títulos e Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos, passando a denominar-se 
Ofício dos Registros Públicos.

Fonte: Juliano Felipiaki

un i da d e de sa n e a m e n t O de se b e r i -  us 212

O Sistema de abastecimento de água de Seberi foi inaugurado em fevereiro 
de 1975. Na época, o Governador do Estado era o Engenheiro Euclides Triches 
e o Secretário do desenvolvimento Regional e obras Públicas o engenheiro Jorge 
Englert. O Prefeito Municipal de Seberi na época era o Engenheiro Agrônomo 
Odilon Osório de Oliveira. A Unidade de Saneamento do município de Seberi 
inicialmente abastecia os imóveis através dos seguintes poços artesianos: poço 
Seb. 3 (localizado na Rua João Pessoa) e Seb. 4 (localizado na Rua Fermino 
de Paula) e uma fonte (localizada na Rua Miguel Wodzik), e na sequência o 
abastecimento foi incrementado pelo poço Seb 2 e poço Seb. 7. Com o tempo 
alguns poços foram secando e foi instalado um sistema para complementar o 
abastecimento através da lagoa Fabris.

No ano de 1985, foi inaugurada - onde hoje é a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) -  a ampliação do abastecimento de água de Seberi. Na época, o 
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Governador do Estado era Jair Soares, o secretário do Interior de desenvolvimento 
Regional e obras públicas era Luiz Gonzaga de Souza Fagundes, o Diretor 
Presidente era Edson Molina Belo e o Prefeito Municipal de Seberi era Vilson de 
Mello. Nessa época o abastecimento era realizado pela ETA e pelos poços.

O recalque do Rio Fortaleza foi construído entre os anos de 1991 e 1992, 
com o apoio da Prefeitura Municipal de Seberi. O mesmo localiza-se na Linha 
Noro, zona rural do município de Seberi. O recalque da água do rio Fortaleza 
é fundamental para manter o nível da água do manancial da ETA. Na época o 
abastecimento da cidade de Seberi era realizado através da ETA e dos poços 
Seb 3 e Seb 7., e assim permaneceu até fevereiro de 2009, quando “secaram” 
os referidos poços e a partir dessa data o abastecimento foi realizado somente 
através da ETA.

Recalque Fortaleza

Atualmente a Unidade da Corsan de Seberi mantém o abastecimento 
através da ETA e complementam o abastecimento dois poços, o poço Laz Seb e 
o poço Seb 13. A Unidade da Corsan de Seberi atualmente abastece 3.263 (três 
mil duzentas e sessenta e três) economias.

A Unidade de Saneamento de Seberi integra a regional SURPLA – 
Superintendência Regional do Planalto - situada na região do Médio Alto 
Uruguai, atendendo também três unidades vinculadas (Rodeio Bonito, 
Jaboticaba e Erval Seco). A Unidade de saneamento de Seberi localiza-se na 
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bacia hidrográfica do Rio Uruguai, pertencendo à micro bacia da Várzea, 
situada no norte do estado do Rio Grande do Sul, abrangendo a província 
geomorfológica Planalto Meridional. Os principais cursos da água que compõe 
essa bacia são os arroios Sarandi, Goizinho e os rios da Várzea, Porá, Barraca, do 
Mel, Guarita e Ogaratim (conhecido como Rio Fortaleza, nome que originou o 
distrito de Fortaleza, hoje cidade de Seberi). Os principais usos da água na bacia 
se destinam ao abastecimento humano, a irrigação e a dessedação animal. Assim 
ressaltamos que é imprescindível preservarmos o meio ambiente e os recursos 
naturais existentes, pois a distribuição de água e o abastecimento humano 
dependem diretamente da manutenção desses recursos naturais (mananciais).

Escritório US 212 Seberi

Fonte: Jonni Bonadiman

as s O c i a ç ã O cO m e r c i a l e in d u s t r i a l d e se b e r i – aciseb

A Associação Comercial e Industrial de Seberi foi fundada em 14 de março 
de 1980. É uma entidade sem fins lucrativos e se mantém de mensalidades de 
associados, doações e de eventos realizados como: cursos, palestras, Exposeb, 
compra premiada. Os cargos ocupados pela diretoria e conselho fiscal não são 
remunerados. O primeiro presidente foi Ari Jerke. Após um período de inatividade, 
em 12 de março de 1986 foi eleita nova diretoria para a entidade. Em 1994 a 
ACISEB passa a funcionar na Rua 4 de Junho. Nesta época, a Rádio Sociedade 
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Seberi cedeu uma sala em suas dependências para ser a sede da entidade isentando 
a entidade dos custos com água, luz e limpeza. Posteriormente a ACISEB passou a 
trabalhar juntamente com a Secretaria da Indústria e Comércio, a prefeitura cedeu 
uma linha telefônica e o Banco do Brasil cedeu móveis e máquinas. Nessa gestão 
foi trabalhado junto aos empresários locais sobre a importância e objetivo de uma 
entidade de classe para que pudesse orientar os empresários contribuindo para o 
crescimento e desenvolvimento do município.

No período foi iniciado um trabalho com os empresários para participarem 
da Feira exposição. A Feira tinha como objetivo mostrar, divulgar e comercializar 
os produtos cultivados e produzidos no meio rural, bem como os produtos 
fabricados e comercializados em nosso comércio. As feiras realizadas até então 
eram com expositores locais. De 1996 a 1998 foram desenvolvidas inúmeras 
atividades, entre elas citamos: realização da campanha Compra Premiada que 
sorteou um carro popular 0 km e mais 4 prêmios. 

Visando ajudar na segurança da comunidade, a ACISEB promoveu 
jantar beneficente para ajudar na contribuição financeira em benefício da 
Brigada Militar. Com o objetivo de oferecer e oportunizar a comercialização e 
divulgação às micro e pequenas empresas, bem como para a atividade agrícola, 
especialmente aos pequenos produtores os quais possuem papel fundamental 
no desenvolvimento do Estado e Município, foram realizadas duas edições da 
EXPOSEB, sendo uma em 31 de maio a 03 de junho de 1996 e a outra em 14 a 16 
de novembro de 1997. A partir dessas edições foram juntadas as empresas junto 
com os produtores rurais.

Posteriormente a ACISEB mudou de endereço e passou a funcionar na 
Rua Bento Gonçalves 493. Foi dado prosseguimento à Compra Premiada, bem 
como a realização do carnaval de rua de nossa cidade, em que a ACISEB ajudou 
financeiramente o evento. 

No decorrer dos anos 2000, a ACISEB esteve ativamente disponibilizando 
novidades para seus associados, sendo formalizado um convênio com o SPC para 
que fosse feito pesquisa a nível de Brasil, contribuindo assim com informações 
mais precisas para os empresários.

Foram criadas a 1º e 2 º turma da Mini Empresa em parceria com o Instituto 
Estadual de Educação Madre Tereza, em que como produto dos programas 
foram comercializadas mini pizzas e massa caseira, sendo os lucros destinados 
para APAE e Fundação Hospitalar Pio XII. Também foram realizadas ações 
como: sorteios, programação de natal, campanhas beneficentes, palestras, visitas 
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técnicas, e inúmeros cursos de capacitação empresarial e artesanal. A ACISEB 
atuou também na confecção de carteiras de artesãos.

Posteriormente a ACISEB mudou-se para uma sala anexa à Prefeitura 
Municipal. Logo após foi criada a CDL - Câmara de Dirigentes lojistas, entidade 
que veio a se somar junto a ACI no desenvolvimento do nosso comércio.

Em 2010, a ACISEB teve um grande marco, quando conseguiu construir 
a sua sede própria, disponibilizando amplos espaços para poder atender 
melhor seus associados. Isso aconteceu com a contribuição de cada empresário 
sócio, que possibilitou a realização desse projeto. Com esse novo espaço, a 
ACISEB ofertou cada vez mais serviços, foram realizados inúmeros sorteios 
para privilegiar o comércio associado, bem como campanhas e doações para 
instituições beneficentes.

A partir de 2014, iniciou-se um trabalho voltado exclusivamente para as 
mulheres empresárias de nosso município, com palestras sobre os mais variados 
assuntos, fortalecendo o empreendedorismo feminino, mostrando que a mulher 
é força econômica importante em nosso município/estado/país.

A ACISEB foi a idealizadora de 11 edições da EXPOSEB – Exposição 
da Indústria, Comércio, Prestação de Serviço, Artesanato, Agronegócio, 
Agricultura Familiar, Entretenimento e Conhecimento, que marcou mais de 20 
anos de sucesso e bons resultados. Atualmente a ACISEB possui 140 empresas 
associadas, que juntas buscam o desenvolvimento e o crescimento empresarial 
de nosso município.

Fonte: ACISEB

Abertura Programação natalina 2017.
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hi s t ó r i c O d e fe i r a s e ex p O s i ç õ e s re a l i z a da s e m se b e r i

ex p O s i ç õ e s ag r O p e c u á r i a s:
1ª Exposição : 24 e 25 /07/1961
2ª Exposição: 03e 04/06/1963.
3ª Exposição: em 1970 – Na Igreja Matriz (recém coberta).

 A EXPOSEB é uma feira-exposição que acontece no município desde 
1996,com a finalidade de mostrar o potencial econômico do mesmo, nos diversos 
setores da economia. No ano da realização da Feira, são escolhidas as Soberanas 
que farão parte de diversos eventos, como divulgação, convites, contatos com as 
empresas expositoras e a presença em todos os momentos da Feira. 

A primeira Feira Exposição de Seberi surgiu de um pequeno grupo 
de pessoas que tinham como objetivo dar oportunidade aos produtores de 
mostrarem suas mercadorias e ao mesmo tempo comercializá-las diretamente 
aos consumidores agregando assim mais valor aos seus produtos.

Com a união da Emater e a Secretaria Municipal da Agricultura, a 1ª Feira 
da Indústria Caseira e do Artesanato foi realizada no dia 29 de maio de 1993 
no Ginásio Municipal de Esportes, por ocasião da Semana do município (04 
de junho). Participaram 15 entidades e grupos de senhoras e moças de diversas 
localidades, coordenadas pela Secretaria da Agricultura e Emater.

No ano de 1994, a 2ª Feira Exposição da Indústria Caseira e do Artesanato 
realizou-se no mesmo local, com a participação de 33 expositores e igualmente 
organizada pela Emater e a Secretaria da Agricultura na Semana do Município, 
com a mesma Coordenação do ano anterior.

A partir de 1995 que iniciou-se verdadeiramente a EXPOSEB que ano 
após ano teve um crescimento notável. Em 1995, a Emater, Secretaria Municipal 
da Agricultura uniram-se com a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio 
e Associação Comercial e Industrial com o apoio da Prefeitura Municipal e 
juntas realizaram a III Feira da Indústria Caseira e do Artesanato que reuniu 26 
expositores e a I Feira da Indústria e Comércio do município de Seberi com 43 
expositores abrangendo vários setores do comércio local. Tinha como objetivo: 
Mostrar, divulgar e comercializar os produtos cultivados e produzidos no meio 
rural, bem como os produtos fabricados e comercializados em nosso comércio. 
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As feiras realizadas até aqui eram com expositores locais, somente de Seberi. O 
evento foi coordenado pela Emater, Prefeitura Municipal através da Secretaria 
Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, 
Associação Comercial e Industrial.

Em 1996, com o objetivo de oferecer e oportunizar a comercialização e 
divulgação às micro e pequenas empresas, bem como para a atividade agrícola, 
especialmente aos pequenos produtores os quais possuem papel fundamental 
no desenvolvimento do Estado e Município, realizou-se a IV Feira da Indústria 
Caseira e do Artesanato com (28 expositores) e a II Feira exposição da 
Indústria e Comércio (com 49 expositores). O período de realização foi de 
31 de maio a 03 de junho, o qual foi enriquecido com Rainha e Princesas do 
evento. Na oportunidade foram escolhidas como Rainhas e princesas da Feira 
as senhoritas: Leila de Almeida, 1ª Princesa: Elizandra Cadoná e 2ª Princesa: 
Evelise Camargo. O evento contou com expositores de outros municípios 
e com a realização de grandes shows como: Antonio Gringo e os 4 Ventos, 
Gaúcho da Fronteira e Antonio Olesiak. Como promotores do evento citamos: 
Prefeitura Municipal através da Secretaria da Agricultura e Secretaria da 
Indústria e Comércio, Emater e associação Comercial e Industrial, sendo o 
coordenador deste evento o Sr. Natálio Quadros.

Em 1997 foi realizada a V Feira da Indústria Caseira e do Artesanato (com 
42 expositores) e a III Feira da Indústria e Comércio (com 61 expositores). 
O período de realização do evento foi de 14 a 16 de novembro de 1997, tendo 
como objetivo oferecer e oportunizar a comercialização e divulgação das micro e 
pequenas empresas, bem como incentivar a atividade agrícola, especialmente os 
pequenos produtores, os quais possuem papel fundamental no desenvolvimento 
de nossa região. Foram escolhidas como Rainha Mixilini Chemin Pires, 1ª 
Princesa: Vanessa Pereira e 2ª Princesa: Angela Grassi. Os shows que animaram 
o evento deste ano foram: Banda Algayer (festa Country), Nenhum de Nós, 
Garotos de Ouro. O evento foi Promovido pela Emater, Associação Comercial 
e Industrial, e Prefeitura Municipal. Como coordenador deste evento Cláudio 
Humberto Hermes. A partir desta data a EXPOSEB passa a ser realizada a cada 
dois anos.

Em l999 aconteceria a VI Feira da Indústria caseira e do Artesanato e a IV 
Feira exposição da Indústria e Comércio. O período de realização seria de 13, 
14 e 15 de novembro de 1999. Possuia como presidente o Sr. Claudir Eberhardt, 
Rainha Simone Bottene, 1ª Princesa Ivanilse Oliveira de Souza e 2ª Princesa 
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Tuani Chemin Pires. O evento reuniria novamente os três órgãos: Prefeitura 
Municipal, Associação Comercial e Industrial e Emater, mas por motivos alheios 
não aconteceu.

Em 2001 realizou-se então a IV exPoseb: de 11 a 14 de outubro a Feira 
Agropecuária, Indústria, Comércio, Artesanato e Hortifrutigranjeiro. Teve 
como presidente Sr. Altério Trorian e como Rainha Simone Bottene e Princesas 
Ivanilse de Souza e Tuane Chemim Pires. Teve como promotores do evento: 
Prefeitura Municipal, Associação Comercial e EMATER.

Em 2003, a V exPoseb realizou-se de 09 a 12 de Outubro na área do 
Ginásio Municipal de Esportes, feira do comércio, indústria, agropecuária, 
artesanato, hortifrutigranjeiro, 1a mostra da terneira e palestras. Teve como 
presidente o Sr. José Cláudio Hemielewski e as soberanas do evento foram: 
Jaqueline Cocco - Rainha, Vânia Hanusch - 1a Princesa e Vanusa Schneider 2a 
princesa. O evento contou com os seguintes shows: no dia 09, show com a banda 
Acústicos Quatro e Pagode do Barril, no dia 10 show com a banda Acústicos e 
Valvulados, no dia 11 show com Giovana Texas & banda e no encerramento show 
com o Musical San Marino. Os promotores do evento: Associação Comercial e 
Industrial de Seberi, Prefeitura Municipal de Seberi, Emater.

Em 2005 a VI exPoseb foi realizada nos dia 12 a 15 de Novembro na 
área do ginásio municipal de esportes, Feira do Comércio, Industria, Agricultura 
Familiar, artesanato, hortifrutigranjeiro e palestras. Teve como presidente o Sr. 
Gelson Carlos Bulegon e as soberanas do evento Rainha: Josiane Schneider 
Gomes, 1a Princesa: Alana Cristina Dorneles Wandscher, 2a Princesa: Márcia 
Karpinski.

Em 2007 a VII exPoseb realizou-se de 11 a 14 de Outubro de 2007 na 
área do ginásio municipal de esportes, Luiz Julio Gemelli, Feira do Comércio, 
Agricultura familiar, artesanato, hortifrutigranjeiros. Teve como presidente 
Alterio José Troian, e como Rainha: Juliane Meireles, 1a Princesa: Camila De 
Carli, 2a Princesa: Laís Amaral. O evento contou com os seguintes shows: no dia 
11 show com o Grupo Só Gurias no dia 12 show com a banda Conexão Brasil, 
no dia 13 show com Ataíde e Alexandre e no encerramento show com Banda 
Legal, os promotores do evento: Associação Comercial e Industrial de Seberi, 
Prefeitura Municipal, Emater e Câmara de Vereadores.

Em 2009 a VIII exPoseb realizou-se de 06 a 08 de Novembro de 2009, 
na área do ginásio municipal de esportes Luiz Julio Gemelli, Feira do Comércio, 
Agricultura familiar, artesanato, hortifrutigranjeiros. Teve como presidente 



   349   

Cleiton Bonadiman, e como Rainha: Eduarda Wagner, 1a Princesa: Layana 
Aparecida Gemelli, 2a Princesa: Tani Gobbi dos Reis. O evento contou com os 
seguintes shows: no dia 06 show com Tche Barbaridade, no dia 07 show com Zé 
Henrique e Gabriel, no dia 07 show com Musical São Francisco. Todas as noites 
teve rodeio com a Equipe Cezar Paraná. Promotores do evento: Associação 
Comercial e Industrial de Seberi, Prefeitura Municipal, Emater e Câmara de 
Vereadores.

Em 2011 a Ix exPoseb realizou-se de 03 a 06 de Novembro de 2011 na 
área do ginásio municipal de esportes Luiz Julio Gemelli, Feira do Comércio, 
Agricultura familiar, artesanato, hortifrutigranjeiros. Teve como presidente 
Elton Cocco Martins e como Rainha Bruna Moura, 1a Princesa Carla Cocco, 
2a Princesa Rosemar Queiroz. O evento contou com os seguintes shows: no dia 
03 show com a banda Portal da Serra, no dia 04 show com Rick Sollo, no dia 
05 show com João Neto e Frederico , no dia 06 show com a banda Brilha Som, 
tendo as noites rodeio com a Equipe Cezar Paraná. Os promotores do evento: 
Associação Comercial e Industrial de Seberi, Prefeitura Municipal, Emater e 
Câmara de Vereadores.

Em 2013 a x exPoseb realizou-se de 07 a 10 de Novembro de 2013 na 
área do Ginásio Municipal de Esportes Luiz Julio Gemelli. A Feira do Comércio, 
Agricultura familiar, artesanato, hortifrutigranjeiros teve como presidente 
Getulio Albino Schimidt, e como Rainha: Luana Babinski, 1a Princesa: Daniela 
Fortes, 2a Princesa Bruna Stefanello. O evento contou com shows do Cantor 
Daniel, Dupla Hugo e Tiago, Rogério Magrão e Banda, Banda Inovação e os DJs 
Fat Duo. Os promotores do evento: Associação Comercial e Industrial de Seberi, 
Prefeitura Municipal, Emater e Câmara de Vereadores.

Em 2015 a xI exPoseb realizou-se de 26 a 29 de Novembro de 2015 na 
área do ginásio municipal de esportes Luiz Julio Gemelli. A Feira do Comércio, 
Agricultura familiar, artesanato, hortifrutigranjeiros teve como presidente Adão 
Ivanor do Prado, e como Rainha: Paula Zampiere Bonadiman, 1a princesa: Renata 
Nascimento Hengel, 2a Princesa: Taís Aparecida de Souza. O evento contou 
com os seguintes shows: a Dupla Munhoz e Mariano, Acústicos e Valvulados, 
Pedro Henrique e Fernando e Cosmos Express, e se apresentou também todas as 
noites a Equipe de rodeios Cezar Paraná. Os promotores do evento: Associação 
Comercial e Industrial de Seberi, Prefeitura Municipal, Emater e Câmara de 
Vereadores.

Fonte: Marieni Souza da Silva
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O cO n s ó r c i O in t e r m u n i c i pa l d e ge s t ã O d e re s í d u O s só l i d O s – 
cigres

Fundado em 14 de setembro de 2001, com a participação de 13 municípios. 
Iniciou sua operação em 12 de março de 2007. Localiza-se no município de 
Seberi/RS, na BR 386, Km 43, Linha Osvaldo Cruz.

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES 
foi criado como uma alternativa para atender a região e seus municípios, no 
que diz respeito a resíduos sólidos urbanos e viabilizar a implantação de novos 
programas e tecnologias que possam apoiar o desenvolvimento autossustentável 
voltado para uma proteção do meio ambiente e uma busca pela qualidade de 
vida da população.

Mapa dos municípios que compõem o CIGRES

Tem como missão receber os resíduos sólidos (domésticos), gerado pelos 
municípios consorciados, fazer uma correta separação (triagem) deste material, 
tratá-lo de forma correta e acondicioná-lo adequadamente, atendendo todas as 
normas e técnicas exigidas para a execução destes serviços. Criar uma alternativa 
“economicamente viável e ambientalmente correta”. Trazendo economia para as 
administrações municipais e qualidade de vida para a população, valorizando o 
ser humano e o meio ambiente.
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O Empreendimento é Licenciado através da LO Nº 2053/2011-DL, 
autorizado a promover a operação relativa à atividade de Destinação de Resíduos 
Sólidos Urbanos, através de Central de Triagem, Compostagem, disposição final 
em Aterro Sanitário e Lagoas de Tratamento de Efluentes. Localiza-se em uma 
área de 27,77 hectares, atendendo a uma população urbana de 88.050 habitantes 
(IBGE, 2010). Recebe em média 1.690 toneladas/mês de resíduos sólidos 
urbanos oriundos dos municípios consorciados.

Vista aérea do CIGRES

Hoje atende 31 municípios da região do Alto Médio Uruguai, formada 
pela Zona da Produção e Região Celeiro. O CIGRES atualmente conta com 92 
funcionários, que trabalham em dois turnos.

Atividades desenvolvidas:
- Palestras e capacitações;
- Visitas orientadas ao CIGRES;
- Campanhas de recebimento de resíduos eletroeletrônicos;
- I Seminário de Experiências da Coleta Seletiva;
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT;
- Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
- Caravana da Cultura em Defesa do Meio Ambiente e da Sustentabilidade;
- Estudos técnicos.
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ga l e r i a de pr e s i d e n t e s

Gestão: 2007 à 2012- Marcelino Galvão Bueno Sobrinho- Prefeito de Seberi
Gestão: 2013 à 2016- Gilmar Leschewitz- Prefeito de Erval Seco
Gestão: 2017 à 2019 - Cleiton Bonadiman - Prefeito de Seberi
Gestão atual- Edmilson Pedro Pelizari- Prefeito de Pinhal

Fonte: Graciela Gobbi

rO ta r y cl u b d e se b e r i

Rotary International é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo 
é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores 
éticos e a paz a nível internacional. Criado oficialmente em Seberi no dia 20 de 
setembro de 1978, teve como padrinho o Rotary Club de Frederico Westphalen. 
O senhor Lirio Roberto foi seu primeiro presidente. O Rotary Club de Seberi, no 
passado, nos seus quase dez anos de funcionamento prestou relevantes serviços 
à comunidade seberiense. Foi o criador do festival da Canção, evento que se 
tornou tradição, sempre obtendo grande sucesso.

Alguns integrantes do Rotary Club de Seberiense
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Os fundos angariados pelas campanhas rotárias revertem em benefício 
de entidades assistenciais. Cite-se entre elas a APAE, Creches, etc. O Rotary foi 
reativado há pouco com o intuito de fazer amigos em prol de causas nobres, 
onde podemos fazer a diferença em nossa comunidade. Atualmente o Rotary 
conta com 23 sócios.

Fonte: Juliane Meireles Michels Ferreira

li O n s cl u b e se b e r i ce n t e n á r i O

Fundado em 17 de dezembro de 2016. Composto inicialmente de 25 sócios 
fundadores: Neimar Franciskievicz, Carla Romitti Franciskievicz, Eduarda Regina 
Wagner, Marcelo da Silva, Andrieli Alessio Braga e Dilmar Luiz Braga, Ronaldo 
Lima dos Santos e Elaine Maria Reis dos Santos, Ezequiel Baltazar Pegoraro e 
Daiana Daronch, Daniela Amaral da Silva e Cleiton Bonadiman, Rafael Bueno 
Caio e Fabiula Poncio Caio, Rosane Ceretta Tomczak e Sergio Tomczack, Dilvan 
Mauricio Lopes e Celina Ceolin, Diomar Rosetto Barbosa e Camila Studinski da 
Silva Barbosa, Clauto de Oliveira, Tatiane Vieira, Rogerio da Silva, Lais Cristina 
Bottene e Mauricio Bueno da Silva. Hoje o Clube conta com 42 sócios sendo que 
vieram a somar mais novos integrantes Daniele Biancon Ritter e Alexandre Ritter, 
Tahys Utzig Bonadiman e Jeferson Bonadiman, Ricardo Bertinatto e Luciana 
Bagatini Bertinatto, Luis Carlos Silva Fortes e Patricia Rodrigues Fortes, Juliano 
Argenta e Angela Fatima May Argenta, Bruno Rafael Pegoraro e Aline Alves 
Bueno, Alexandre Stefanello de Souza e Angelita Pedrossini de Souza, Everton 
Carbolin e Cristiane Angelica Perotti Carbolin, Cezar dos Santos Pinto e Angela 
Maria Zanella Pinto, Marcio Antonio de Camargo e Nariman Lucas de Camargo, 
Tiago Andre Korpalski e Debora Abreu Fortes Korpalski e Elenara Fripp Dainese.

O clube é formado por pessoas que desfrutam de boa reputação na sua 
comunidade e de forma voluntária fomentam o progresso cívico, social e o bem-
estar da comunidade e as boas relações internacionais. Somos jovens, famílias 
e pessoas de meia-idade voltados à prestação de serviços. O Lions Clube é uma 
organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é promover o 
entendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender a causas 
humanitárias e promover trabalhos voltados às comunidades locais. Atua nas 
cinco áreas de serviços globais: combate à fome, meio ambiente, visão, diabetes 
e câncer infantil.
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Integrantes do Lions no evento Magia de Natal

No município de Seberi destacam-se as seguintes ações realizadas:
- Campanha de arrecadação de alimentos juntamente com supermercados 

e a comunidade em prol da Fundação Hospitalar Pio XII e distribuição de cestas 
básicas a famílias carentes.

- Coleta anual de resíduos e eletrônicos, distribuição em pontos do 
comércio e escolas de coletor de pilhas usadas, ministração de palestras.

- Realização de testes de visão nas escolas, com encaminhamento aos 
que necessitam de avaliação médica, em parceria com a Secretaria da Saúde do 
Município de Seberi.

- Realização de testes de glicemia em parceria com farmácias e com 
nutricionista orientando e encaminhamento aos que necessitam de avaliação 
médica.

- Construção de uma Quadra Poliesportiva na Praça Nossa Senhora da 
Paz em parceria com o Sicredi e a Prefeitura Municipal de Seberi.

- Campanhas de doações de roupas, calçados, acessórios e utensílios de 
cozinha para o brechó da Liga de Combate ao Câncer de Seberi.

Além de inúmeras outras atividades voltadas ao público infantil como 
a realização do Natal Feliz na Praça Nossa Senhora da Paz com chegada do 
Papai Noel e distribuição de presentes, a Doce Páscoa com distribuição de ovos 
de páscoa, Dia das Crianças com instalação de brinquedos infláveis e lanche 
especial, Realização da Tarde da Pipoca na Semana Farroupilha e em diversos 
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outros eventos, doações de brinquedos a creches e também o tradicional Jantar 
do Porco Pizza onde são apresentadas as ações realizadas a comunidade presente.

Sempre que o Lions Clube se reúne os problemas diminuem e a comunidade 
apresenta melhorias. Isso porque sempre atendemos às necessidades que 
identificamos em nossa comunidade e em todo o mundo, com integridade e 
energia inigualáveis. Somos parte da maior organização mundial de serviços: 
Nós cumprimos com os nossos compromissos. NÓS SERVIMOS!

Fonte: Carla Romitti Franciskevcz

mO t O cl u b e an i m a l d e se b e r i

O Moto Clube Animal de Seberi é um grupo constituído por pessoas que 
apreciam o motociclismo. Uma organização com a finalidade de estabelecer 
relações de camaradagem e amizade, promovendo a socialização entre seus 
participantes.

Fundado em 27 de julho de 1996 por um grupo de amigos que tinham 
em comum o gosto pelo motocross e que , reunidos na Marcenaria Trennepohl, 
oficializaram sua decisão em uma folha de caderno, que está guardada até hoje 
eternizando este momento.

O nome Animal foi definido pelos seus fundadores, inspirados pelos 
apelidos de seus integrantes, na sua maioria, fazendo referência aos animais.   
Não se trata de uma entidade filantrópica, tampouco com fins lucrativos, porém, 
em razão da expressiva confiança depositada pela sociedade em geral, realiza, 
em parceria com outras entidades, ações sociais em geral.

O Moto Clube Animal organiza viagens e encontros para promover 
a confraternização, a amizade e o companheirismo entre todos os 
seus componentes. Destacando o Motoseb, Encontro Internacional de 
Motociclistas, que é realizado a cada dois anos, reunindo centenas de amantes 
do motociclismo em Seberi. Em 2019, a entidade completou 23 anos, contando 
com 37 componentes. Sua principal conquista, foi a edificação da sede própria, 
inaugurada em 04 de abril de 2008. O Moto Clube Animal atrai motociclistas 
com o único desejo de diversão saudável, contribuição à comunidade e 
liberdade.
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Integrantes do clube

Fonte: Gerson Trennepohl

am i g O s da qu i n ta nO b r e, c O m O t u d O c O m e ç O u!
 

 Não temos dúvida que a Quinta Nobre ainda começou em nossa infância. 
Estudávamos na mesma escola, e muitos na mesma turma por muitos anos, ali 
na sala de aula, nos corredores e no pátio do Madre Tereza iniciou a amizade que 
dura até hoje. No verão o encontro era na piscina, onde a diversão era garantida. 
Também ainda no começo da nossa adolescência, até os 14 anos, tínhamos as 
turmas das nossas ruas, pois ainda não saíamos muito longe de casa: tinha a turma 
da Bento Gonçalves, da 4 de Junho e alguns que vinham de ruas próximas para 
juntar-se a nós. Então como havia muita afinidade esses grupos foram se unindo 
formando uma grande turma de amigos. Dizer precisamente quando iniciou a 
“Quinta Nobre” é um teste para nossas memórias, mas foi por volta do ano de 1998, 
quando tínhamos os primeiros amigos ingressando no ensino superior, esses iam 
de ônibus para a URI, os demais que ainda frequentavam o ensino médio ficavam 
reunidos jogando carta, fazendo uma janta, conversando e tomando uma bebida. 
Quando os demais voltavam da faculdade se reuniam e varávamos as madrugadas. 
No princípio não tinha ainda um dia específico, pois nos encontrávamos quase 
que todos os dias, primeiramente na casa do Neville e Hedy Miotto, e mais tarde, 
as reuniões aconteciam na casa da Cleonice Dalla Valle.
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Entrega de donativos para a APAE pelo grupo de amigos

Os amigos que começaram o grupo são: Jefo, Niti, João, Cris, Guto, Chico, 
Giordano, Guilherme, Junior, Patrich, Desma, Xande, Jaison, outros mais. 
Quando o Jefo se formou e retornou de Santa Maria, começaram a ter encontros 
também em um quiosque nos fundos da Casa do Erohy e Aldemiz Figueiredo. 
Neste período, começamos a ter os primeiros casamentos, e os dias para sair 
foram diminuindo, então devido esse fato escolhemos a quinta feira para ser o 
nosso dia e demos o nome de “Quinta Nobre”. Em 2011 com a construção de um 
Quiosque Polônia na propriedade do Niti, o local passou a ser nossa casa oficial. 
Depois de 21 anos de história, vivemos momentos de muita alegria, muitas 
risadas e histórias que são lembradas e contadas até hoje, uma delas foi a viagem 
para a praia de Capão da Canoa em 2002, onde passamos 10 dias inesquecíveis. 
Nesse tempo muitos se juntaram a nós Dilvan, Murilo, Pisca, Dolly, Serginho, 
Barbosinha, Bernardo, Bellegante, Birão, Caxambu, Mosquinha, Andi, Arthur, 
Beno, Pinxa, Tiago, Wagner, Fussa, Fernando Figueiredo, Douglas e Fernando 
Alievi..... Também passamos momento de muita dor, a primeira delas foi quando 
o Guto nos deixou em 2009 e em Dezembro de 2016, em 10 dias Dolly e Murillo 
nos deixaram, o baque foi muito forte, tivemos que juntar nossos cacos, erguer 
a cabeça e manter a chama da “Quinta Nobre” acesa. Ao longo desses 21 anos, 
somente nas quintas-feiras, descontando algumas quintas que não tiveram por 
motivo maior (Natal, Páscoa e Ano Novo) é difícil calcular, mas já tentamos 
fazer isso, e chegamos a conclusão que foram aproximadamente 1000 encontros, 
incontáveis quilos de carne, litros de cerveja e incalculáveis carteiras de cigarro. 
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Seguimos firmes e fortes, para os próximos 20 anos, pois amizade como esta 
ninguém jamais vai encontrar em nenhum outro livro”.

Obs. O grupo de amigos da Quinta Nobre além dos encontros semanais e 
dos 21 anos de amizade, participa e promove inúmeras ações beneficentes pela 
comunidade de Seberi. Citamos como exemplo: doação de materiais diversos 
para a APAE também participação e apoio em promoções da escola Cantinho 
da Esperança. Participação e apoio a promoções do CTG, da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer e doação de monitor ao Hospital Pio XII. Reforma de um 
quarto no Hospital Pio XII resultado da Promoção de um jantar beneficente, 
quarto denominado Murilo Gemelli.

Fonte: texto coletivo elaborado em reunião pelos integrantes do grupo

rá d i O sO c i e da d e se b e r i

 Em Seberi, os primeiros passos visando a instalação de uma emissora 
de rádio foram dados ainda no ano de 1980, com o pedido de inclusão no Plano 
Básico de Ondas Médias, oficializado através de portaria publicada em 1981. 
O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União em 1985, com 
o Protocolo de Habilitação. Em 1987 era concedido, à Rádio Sociedade Seberi 
Ltda, o direito de explorar os serviços de radiodifusão.

Imagem retirada do site da Rádio
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No final de 1988, a emissora começava a operar em caráter experimental, 
recebendo, em janeiro de 1989, a Licença para Serviço de Radiodifusão Sonora 
em Onda Média. A Rádio Sociedade Seberi Ltda iniciou suas atividades em 
11 de fevereiro de 1989, operando com 1kw de potência, no prefixo ZYK 
363, na frequência de 880 KHZ. Através do espírito empreendedor de seus 
associados e da dedicação de seus funcionários, a emissora foi consolidando 
sua audiência em toda a região do Médio Alto Uruguai e Oeste Catarinense, 
o que foi potencializado em 2003, quando conquistou o aumento de potência, 
passando a operar com 8Kws, sendo o dial de maior alcance do segmento AM 
da região até os dias de hoje. A Rádio Seberi é ainda uma emissora jovem, 
que ganhou notoriedade nas transmissões de eventos regionais, alcançando 
posição de destaque pela qualidade sonora, bem como, por sua atuação no meio 
jornalístico, esportivo, musical e atividades sociais.

Neste sentido, o grupo de investidores ampliou sua estrutura de sinal para 
a digitalização do áudio na internet, através de todas as plataformas, tais como 
o Facebook, Instagran, Whatsapp e no Site www.radioseberi.com.br, nunca 
esquecendo o velho e companheiro rádio, presente na vida da família brasileira. 
O dial AM 880 agradece a companhia e parceria de cada ouvinte e anunciante 
que fortalecem nosso slogan: “Rádio Seberi, aqui nós ouvimos você”.

Fonte: Fidencio Fabio Fabris- Diretor Administrativo/Financeiro

rá d i O fO r ta l e z a fm

A Rádio Fortaleza FM, uma emissora do grupo Ponto Norte comunicações, 
um empreendimento de comunicação que procura atender, a partir do município 
de Seberi, uma demanda de comunicação para a cidade e interior do município. 
As atividades da emissora iniciaram no dia 09 de março de 2014. Atualmente 
conta com 9 colaboradores. Trata-se de uma emissora de rádio diferenciada, 
em Frequência Modulada (FM), de matriz comercial que reflete profundamente 
nos aspectos históricos desta terra para firmar-se em pilares de sustentação e 
exemplos históricos sólidos.

A Rádio Fortaleza FM realiza anualmente o projeto social Doce Natal, 
onde as mídias são doadas para entidades locais, voltadas ao desenvolvimento 
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sustentável de sua localidade, e também na confecção de 2000 cestinhas de natal 
que são distribuídas no mês de dezembro para crianças. O nome “Fortaleza” 
representa a segunda denominação da localidade posteriormente emancipada 
com o nome de Seberi. Trata-se de um topônimo alusivo ao rio que costeia os 
limites do município e fomenta o desenvolvimento de diversas comunidades 
tradicionais ao longo de seu curso, bem como iniciativas de empreendedorismo 
agrícola, industrial e de geração de energia elétrica. O nome “Fortaleza” faz 
alusão ainda ao espírito guerreiro dos precursores que desbravaram esta região 
do Rio Grande do Sul, antes inóspita e selvagem, que uma vez aberta à passagem 
dos viajantes que aqui cruzavam mostrou-se bela e potencial ao estabelecimento 
e desenvolvimento humano e social. A escolha de tal denominação para a nova 
emissora de rádio faz jus a homenagear os pioneiros e também a desafiar as 
gerações futuras a resgatar os melhores valores dos homens e mulheres que no 
passado descortinaram a história cuja escrita hoje somos desafiados a seguir 
empreendendo.

Fonte: Jane Fátima Rigon

rá d i O li b e r da d e fm 87.9

Fundada em 01/03/2013. Tem por slogan: “A Rádio da Comunidade 
Seberiense”.
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si n d i c at O dO s tr a b a l h a d O r e s ru r a i s de se b e r i

Na época, um desafio. Processos demoravam. Dificuldades de comunicação 
e transporte dificultavam contatos, mas a vontade e a coragem dos agricultores 
foram maiores. Homens e mulheres que construíram suas famílias e trabalharam 
em outros tempos: “do machado, da foice, do arado de bois, da carroça de 60 
arrobas, do pano de eira e do manguá, mais tarde a trilhadeira, da máquina de 
plantar, primeiro de uma caixa, só a semente, mais tarde de duas caixas, semente/
adubo, da enxada, da capina, da foicinha de colher, a lisa e a dentada”.

Mesmo enfrentando barreiras, lideranças rurais da época decidiram criar 
o STR de Seberi e construir uma sede social própria. Foi no dia 17.06.1967, um 
sábado, 10 horas da manhã, que prevaleceu o espírito associativo, de partilha 
de valores comuns, na disponibilidade de tantos agricultores de fazer parte de 
um projeto, na dedicação a uma causa e, sobretudo na vontade e orgulho de 
ter um Sindicato forte e representativo. Assim nasceu o S.T.R de Seberi. Foi 
declarado presidente para coordenar os trabalhos o Sr. Antonio Batista da Silva. 
Nesta oportunidade além da aprovação da Fundação do Sindicato, também foi 
aprovado o Estatuto, a contribuição de vinte centavos novos mensais na forma 
da lei e a eleição da Diretoria Provisória que ficou assim constituída:

Presidente: Jeronimo Hemielewski
Secretário: Antonio Batista da Silva
Tesoureiro: Alexandre Studzinki
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Suplentes da Diretoria: Marcelo Zanchet/ Domingos Dalla Nora/ Carlito 
Queiroz/ Conselho Fiscal: Beno Ceretta/ Ercole Rodolfo Giongo/ Constante 
Selong/ Suplentes do Conselho Fiscal: João Castanho Bueno/ Arnaldo Queiroz/ 
Olmiro Garcia dos Anjos.

As atividades iniciaram em uma sala alugada junto ao Moinho Zanchet. 
Posteriormente foi decidido pelos associados a necessidade de construir uma 
sede própria. Para isso foi escolhida e designada uma comissão para a sua 
construção.

Faziam parte:
Presidente: Antonio Batista da Silva;
Tesoureiros: Luceval Queiroz e Hermete Parcianello;
Secretário: Oscar Guterres Sobrinho.
Foi lançado mão das verbas e contribuições e ainda uma contribuição 

extra de 10 cruzeiros novos por associado. E a partir daí como diz na própria 
ata, foi feita uma “campanha cerrada” entre os associados. Luceval Queiroz e 
Antonio Batista da Silva foram a Cruz Alta negociar com o Sr. Batistela a compra 
dos terrenos e dois anos e cinco meses de tempo passado a sede foi construída, 
na Avenida Flores da Cunha, totalizando as receitas e despesas em trinta mil, 
quinhentos e vinte e seis cruzeiros. No início as atividades, os serviços prestados 
eram outros: tratava-se em reuniões de diretoria de bolsas de estudo, de 
convênios com os governos; o que hoje é solicitado pela Câmara de Vereadores, 
era a diretoria através de correspondência para o Prefeito, pedindo uma 
melhoria na estrada ou na construção de um bueiro; se reunia com autoridades 
municipais para resolver impasses entre Brigada Militar e agricultores, tinha 
ambulatório médico, gabinete odontológico, ambulância (a 1ª que o município 
teve). Custeava uma funcionária junto à Exatoria Estadual para o fornecimento 
de blocos aos produtores, que posteriormente muito serviu para agricultores e 
filhos de agricultores conseguirem suas aposentadorias.

Muitas conquistas marcam a trajetória do S.T.R. de Seberi, um dos 
mais antigos e atuantes da nossa região. No ano de 2017, quando dos “50 
anos”, foi inaugurada a galeria dos ex-presidentes. Homens valentes, cada 
um no seu tempo, junto com suas diretorias, construíram esse extraordinário 
patrimônio social. Nesta galeria, ficarão para sempre a face de pessoas sérias 
e comprometidas com nosso município. Listamos a seguir, por ordem de 
antiguidade, do 1ª ao atual presidente.



   363   

Gerônimo Hemielewski foi eleito Presidente provisoriamente em 17 de 
junho de 1967. Esteve a frente do Sindicato em dois mandatos, de 1968 a 1970 e 
de 1970 a 1973. Vilson de Mello foi Presidente em dois mandatos no período de 
1973 a 1974 e de 1992 a 1995. Atalíbio Satler foi Presidente por três mandatos: 
período de 1974 a 1978; 1979 a 1982; 1985 a 1988. Vilson Júlio Giongo foi 
presidente de 1982 a 1984. André Krenchinski foi presidente de 1984 a 1985. 
Regis Biancon Fortes foi presidente de 1988 a 1992. Otombrino Mazzonetto foi 
presidente de 1996 a 1999. Paulo Antônio de Queiroz já está no seu 7º mandato. 
Foi Presidente de 1995 a 1996. Assumiu novamente em 1999 até os dias de hoje, 
tendo seu mandato ainda até março de 2023.

Embora não apareça na galeria dos ex-presidentes, pelos documentos, 
atas, depoimentos de muitos associados e pelo conhecimento que tivemos, o 
Sr. Antonio Batista da Silva foi um dos grandes responsáveis por esta história. 
Inclusive no dia 7 de setembro de 1972, quando o Brasil comemorava os 150 
anos de sua independência, a Diretoria do Sindicato se reuniu para que fosse 
registrado em ata, para ser guardada e arquivada como histórica, um “voto de 
louvor”, dizendo que se não fosse o seu trabalho desinteressado, o seu idealismo 
e a sua força de vontade não teríamos construído essa magnífica sede social. 
Destacamos ainda pelos registros que encontramos, que o Sr. Dr. Pe. Fiorindo 
Grassi foi um dos grandes defensores da ideia da fundação deste Sindicato.

O Sindicato tem como objetivo principal defender os interesses dos 
agricultores associados, com finalidade de conseguir uma aposentadoria 
justa, assistência médica e hospitalar, e qualquer tipo de assistência igual ao 
trabalhador urbano.

Fonte: Luiz João Queiróz

cooperbio :  um a c O O p e r at i va d O mO v i m e n t O d O s pe q u e n O s 
ag r i c u lt O r e s – mpa

 A Cooperativa Mista de Produção, Industrialização e Comercialização 
de Biocombustíveis do Brasil LTDA (Cooperbio), é uma cooperativa formada 
por famílias camponesas da região noroeste do Rio Grande do Sul. Sua fundação 
ocorreu em Palmeira das Missões, no ano de 2005, e, desde 2012, está sediada 
em Seberi, na comunidade da Linha Tesoura, há cerca de 3 km da cidade. 
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Localizada há aproximadamente 422 Km da capital gaúcha, Porto Alegre, conta 
com mais de 2 mil associados localizados em aproximadamente 35 municípios 
da região.

 A vinda da Cooperbio para Seberi representa um marco para cooperativa. 
No ano de 2012, um grupo de dirigentes do Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA) realizou diálogos com políticos locais para implantação 
do projeto e a transferência da sede para o município. Na primeira conversa 
participaram os então vereadores Gilberto Dalla Nora, Cleiton Bonadiman e 
Nelson Francisco da Silva. Depois da conversa se organizou uma comitiva para 
visitar projeto similar, localizado em Santa Cruz do Sul, contando então – além 
dos já citados – também com a presença do prefeito à época, Marcelino Galvão 
Bueno Sobrinho. Após o pleito municipal de 2012 e o início da implantação do 
projeto a cooperativa contou com apoio integral da gestão municipal chefiada 
por Renato Bonadiman.

Imagem divulgação (Cooperbio): Vista geral da aérea da Cooperativa.

A atuação da cooperativa demarca um contraponto ao avanço do 
monocultivo da soja e milho transgênico, pelos sistemas de integração e 
subordinação da agricultura familiar à agroindústria e pelo uso massivo de 
agrotóxicos, hormônios e antibióticos (o consumo de agrotóxicos no Brasil é 
equivalente a 5,2 kg de veneno por habitante/ano, sendo que na região da sede 
da Cooperbio, esse número passa para 8,5 kg por habitantes/ano). A estrutura 
agrária é formada predominantemente por pequenos e médios agricultores, 
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45 mil propriedades entre 5 e 50 hectares, no entanto apenas 4,93% dos 
proprietários concentram 43,87% da terra. Esse quadro conforma uma região 
com alta vulnerabilidade socioambientais, mas com elevados potencias para 
protagonizar projetos e definir agendas regionais integradas nos âmbitos 
ambientais e socioeconômico. Neste contexto a Cooperbio atua em três eixos de 
trabalho, quais sejam:

- educação para sustentabilidade: compreende a educação como todo 
ato e processo de ensino-aprendizagem de base formal ou informal, 
cientifica, técnica e/ou popular que elevam as capacidades, valores e 
recursos dos sujeitos engajados nos processos de transformação da 
sociedade e natureza. As ações de educação envolvem, em média, 
anualmente, mais de cinco mil pessoas através de cursos prolongados 
de capacitação, oficinas, dias de campo, palestras, assessoria às 
unidades de produção e agroindústrias. Anualmente a cooperativa, 
associados e comunidade regional realizam a Festa das Sementes 
Crioulas onde participam mais de 600 pessoas, atraindo participantes 
de todas as regiões do estado, de outras unidades da federação e até 
de países vizinhos.
- Produção agroecológica e alimentação saudável: neste âmbito a 
cooperativa construiu e mantém Centro Territorial de Cooperação 
em Seberi, onde abriga centro de capacitação, alojamento, refeitório, 
salas de aula e ampla biblioteca; bem como agroindústrias, unidades 
demonstrativas de produção em agrofloresta, hortaliças, produção 
animal orgânica e indústria de bioinsumos. Possui ainda projetos 
em desenvolvimento de produção de ovos orgânicos e sistemas de 
comercialização e abastecimento popular de alimentos. 
- bioinsumos para transição agroecológica: a cooperativa 
compreende a transição agroecológica como um processo social, 
econômico e tecnológico que necessita do apoio estruturante do 
Estado através de políticas sociais e o engajamento comunitário. 
No âmbito tecnológico a metodologia desenvolvida pela Cooperbio 
incide em seis práticas: 1) aumento da biodiversidade nos sistemas 
de produção; 2) remineralização dos solos através de compostos de 
rochas; 3) ativação da vida do solo por meio dos adubos verdes em 
sinergia com o aumento de minerais no solo; 4) uso de biofermentados, 
biofertilizantes e controladores biológicos; 5) uso da homeopatia e 
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técnicas da agricultura biodinâmica; e 6) desenvolvimentos de sistemas 
de produção de base ecológica como Pastoreio Racional Voisin, rotação 
de cultivos, consórcios até os sistemas agroflorestais como forma mais 
sustentável de produção.

A presença da Cooperbio em Seberi, enquanto iniciativa de cooperação que 
envolve famílias integrantes da base do Movimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA) coloca o município de Seberi no protagonismo da construção de um 
modelo sustentável de agricultura, resgatando as experiências coletivas do 
campesinato, preservando a cultura e a sabedoria popular acumuladas ao 
longo de séculos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que estabelece 
linhas de pesquisa contemporâneas e viabiliza a proximidade com os principais 
pensadores e pesquisadores da agroecologia em nosso tempo, com vistas a 
produzir alimento de qualidade para homens e mulheres do campo e da cidade, 
forjando uma aliança camponesa e operária por soberania alimentar.

Imagem divulgação (Cooperbio): Realização da V festa da semente crioula

Fonte: Marcos J. Oliveira
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as s O c i a ç ã O d O s pr O f e s s O r e s es ta d ua i s d e se b e r i

Foi em 05 de abril de 1979 que um grupo de professores da Escola 
Estadual Madre Tereza lançou a ideia de se criar uma associação com o objetivo 
de congregar os professores estaduais de Seberi. Nesta oportunidade foi eleita 
uma Comissão que teria como missão intermediar os interesses da classe junto 
ao Governo Estadual e a entidade maior que é o Centro dos Professores do Rio 
Grande do Sul. Após votação, foi indicada a Comissão composta dos professores: 
Duilsi Bérni Reátegui, Evânia Luiza Araújo e Maria Diva Bazzanella Dalla Valle.

Esta Comissão teve o trabalho de semear em outros educandários a ideia 
de que uma associação somente teria sucesso se efetivamente todos os professores 
fizessem parte, e no dia 28 de outubro de 1980, um grande número de professores 
das escolas da cidade e da zona rural se reuniram nas dependências da Escola 
Estadual Alfredo Westphalen com o objetivo de eleger a primeira Diretoria que 
ficou assim construída:

Presidente: Maria Diva Bazzanella Dalla Valle
Vice-presidente: João Carlos Lorencetti
1ª Secretária: Tania Maria Bottan
2ª Secretária: Lori Odete Negrello
1º Tesoureiro: Sadi Afonso Balestrin
2º Tesoureiro: Odete Margarida Hemielewski
Conselho Fiscal: Irene Gertrud Sthall; Iracema Terezinha Rodrigues; 

Noêmia Prestes; Nelda Schneider; Rosa Maria Ramos.
Suplentes: Sirlei Maria Fortes; Marlene Goulart Amaral.
Esta primeira diretoria elaborou estatutos que norteiam a entidade e foram 

aprovados por unanimidade em assembleia geral. A Diretoria é eleita anualmente 
na festa de confraternização por ocasião do Dia do Professor. Já desempenharam a 
função de Presidente os seguintes professores: 1980: Maria Diva Bazzanella Dalla 
Valle; 1981: Ana Maria Hemielwski; 1982: Nilve Miotto Figueiredo; 1983: Iracema 
Terezinha Rodrigues; 1984: João Carlos Lorencetti; 1985: Maria Sueli Ferreira da 
Silva; 1986: Vinilda Pereira; 1987: João Carlos Lorencetti.

A A.P.E.S. possui uma área de 3.275 m2 na qual futuramente será 
construída a sede própria. Edita anualmente o seu próprio jornal no qual os 
professores podem explanar suas ideias sobre educação, área de atuação ou 
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disciplina. Fazem parte da Entidade 120 sócios que contribuem com uma taxa 
anual estabelecida em assembleia geral.

A atual Diretoria é composta de:
Presidente: João Carlos Lorencetti
Vice-presidente: Iracema Terezinha Rodrigues
1ª Secretária: Eliane Nunes
2ª Secretária: Nelda Schneider
1ª Tesoureira: Helga Elsenbach
2º Tesoureiro: Generoso Leite
Conselho Fiscal: Cleoni Lorencetti; Sarita Chaves; Marlene Wunder; Ilmo 

Follmann; Silvino Viana; Mariliza Seckler; Zulmar Terezinha Kerber Gemelli.
Obs.: O texto se refere até o ano de 1988, a partir dos anos 90 a entidade 

se desmobilizou, sendo finalmente extinta, o terreno de propriedade da APES foi 
vendido e o dinheiro foi doado para o Hospital Pio XII. Atualmente, a Associação 
dos professores estaduais só se organiza através dos aposentados que promovem 
um encontro festivo atual. 

Dados retirados do Livro Seberi: 109 anos de História

as s O c i a ç ã O d O s fu n c i O n á r i O s mu n i c i pa i s d e se b e r i - 
Afumuse

Data de fundação: 23 de dezembro de 1985. Data em que foi eleita a 
primeira Diretoria Provisória com a presença de 60 funcionários interessados em 
fundarem a Associação. Foram eleitos provisoriamente para elaborar os estatutos, 
providenciar os registros e demais documentos necessários à concretização da 
Associação os seguintes: Presidente: Serafim Graciano Trentin, Vice-presidente: 
Ivo Liczbinski; Secretário: Clodomiro Kerber; Tesoureiro: Valdemiro Bottene. 
Em 15 de abril de 1986 houve nova reunião de aprovação dos Estatutos, data que 
foi eleita definitivamente a Diretoria que ficou assim constituída:

Presidente: Serafim Graciano Trentin
Vice-presidente: Ivo Liczbinski
Secretário: Clodomiro Kerber
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Tesoureiro: Valdemiro Bottene
Conselho Fiscal: Deoclides Milani; Franquelin Nascimento Souza; Adair 

João Bulegon.
Suplentes: Oscar Colognese; Dionísio Silvestre Bonadiman; Manoel de 

Souza Neto.
Finalidade da Associação: 1) Congregar seus associados e familiares; 2) 

Estimular a prática de exercícios atléticos, desportos amadoristas e lazer; 3) 
Organizar e patrocinar reuniões culturais e sociais; 4) Prestar auxílio e amparo 
social aos sócios e seus dependentes.

Fonte: Seberi:109 anos de História

si n d i c at O d O s mu n i c i p á r i O s d e se b e r i -  simseb

Fundado em 21 de abril de 1990, em sede própria na rua Pinto Bandeira 
148. O principal motivo da fundação foi de reivindicar reajustes salariais e buscar 
melhorias para os funcionários municipais. O primeiro presidente e vice eleitos 
foram: Aparicio Introvini Pinheiro e Serafim Graciano Trentin. Atualmente com 
210 associados, além das reivindicações o sindicato para beneficiar o associado 
fornece os requerimentos exigidos pelo setor de RH da prefeitura e tem 
convênios com o comércio local como farmácias, supermercados, laboratórios, 
dentistas e etc. As demais diretorias eleitas tiveram como presidentes: Benedito 
Gonchoróski (4 vezes), João Folmann Neto, Vera Lucia Moritzen do Prado (2 
vezes), Arquimedes Frison (3 vezes) e a atual Matilde Marlene Michels Ferreira.

Fonte: Matilde Marlene Michels Ferreira

as s O c i a ç ã O d O s mu n i c í p i O s da zO n a da pr O d u ç ã O –          
Amzop

Em 1964, quando o Brasil vivia o período da Ditadura Militar e a sociedade 
vivenciava mudanças profundas, um grupo de Prefeitos do Médio Alto Uruguai, 
reuniu-se na Câmara de Vereadores de Sarandi e fundou no dia 11 de janeiro 
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de 1966, uma entidade com a finalidade de defender os interesses regionais, a 
“Associação dos Municípios da Zona da Produção”– AMZOP.

Entre os fundadores estava o Prefeito de Seberi, Túlio Luiz Zanchet. Ele 
sempre destacava que a intenção dos gestores da época era a promoção da 
união dos municípios na defesa dos interesse da região. Naquele ano o RS tinha 
232 municípios, 26 pertenciam à Amzop. Hoje o Estado possui 497 municípios, 
43 deles integram esta, que é a maior Associação Regional de Municípios. 
Pertencem hoje a Amzop: Alpestre, Ametista do Sul, Barra Funda, Boa Vista 
das Missões, Caiçara, Cerro Grande, Chapada, Constantina, Cristal do Sul, 
Dois Irmãos das Missões, Engenho Velho, Erval Seco, Frederico Westphalen, 
Gramado dos Loureiros, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, 
Nonoai, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo Tiradentes, Novo Xingú, Palmeira 
das Missões, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, Pontão, Rio 
dos Índios, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada Família, São José 
das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Seberi, Taquaruçu do Sul, Três 
Palmeiras, Trindade do Sul, Vicente Dutra e Vista Alegre.

Sede própria em que funciona a Associação

Ao longo de toda sua trajetória, a Associação cresceu, e sentindo a 
necessidade de ter uma sede própria, foi proposto pelo então Prefeito de 
Seberi e Presidente da Amzop, Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, em reunião 
realizada no município de Iraí, no dia 29 de junho de 2012, que o município 
de Seberi teria um local para abrigar a Entidade e que se fosse aprovada a 
moção, encaminharia ao Legislativo pedido de autorização para cedência 
desse espaço. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade pelos 
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presentes e a partir daí começaram todas as tratativas para a construção da 
sede própria, inaugurada no dia 15 de fevereiro de 2013. Um amplo auditório 
para as reuniões, seminários, palestras, eventos regionais e uma equipe técnica 
para assessoramento aos Prefeitos. Localizada na Avenida General Flores da 
Cunha, 2500, Bairro Boca da Picada.

Durante esse período foram realizados dois eventos marcantes. A 
inauguração da galeria dos Ex-Presidentes, no dia 11 de dezembro de 2015, 
que reuniu um grande número de Ex-Prefeitos que comandaram a Entidade e 
o aniversário da Amzop, comemorado no dia 02 de dezembro de 2016. Nestes 
53 anos presidiram a Amzop, os Ex-Prefeitos de Seberi, Túlio Luiz Zanchet, 
Luiz João Queiroz, Alceo Bonadiman e Marcelino Galvão Bueno Sobrinho.

Presidida no ano de 2019 pelo Prefeito de Ametista do Sul, Gilmar da 
Silva, tendo como Vice-Presidentes: o Prefeito de Seberi, Cleiton Bonadiman e 
o Prefeito de Iraí, Antônio Vilson Bernardi.

Fonte: Luiz João Queiroz

2.4 in s t i t u i ç õ e s fi n a n c e i r a s

ba n c O d O br a s i l e m se b e r i

Funcionários do Banco do Brasil na frente da sede – 2019
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A agência do Banco do Brasil de Seberi foi inaugurada no dia 20 de 
setembro de 1982. Inicialmente a mesma localizava-se na rua Bento Gonçalves, 
número 493, fundos da prefeitura municipal. Em setembro de 1985 passou a 
funcionar no atual endereço, rua Zanatto, 176, em frente à Praça da Paz, no 
centro da cidade.

No novo endereço, o atendimento era realizado em dois pavimentos, 
considerando que o número de funcionários ficava em torno de trinta 
pessoas. Todos os procedimentos eram manuais, havia muitos formulários 
pré-preenchidos, no entanto, os contratos e cédulas de crédito eram todas 
datilografadas. O controle de saldo das contas correntes também era feito 
manualmente, anotando em uma ficha a movimentação do cliente. Com a chegada 
da informatização no final dos anos 90, todo esse processo foi simplificado e a 
agência passou a atender somente no andar térreo. No primeiro andar passou a 
funcionar o Forum da cidade até o ano 2012, quando também mudou para sede 
própria, sendo o imóvel permutado para a prefeitura municipal.

O Banco do Brasil acompanhou a evolução tecnológica, de modo que 
atualmente a maior parte de suas transações são realizadas pelos clientes por meio 
do uso dos canais alternativos, como celular e computador, além dos terminais 
de auto-atendimento. Atualmente a agência conta com onze funcionários e 
atende além de Seberi outros sete municípios. Sentimos orgulho de fazer parte da 
história do município de Seberi. Temos certeza da nossa parcela de contribuição 
para o crescimento desse município e fazemos votos de continuar contribuindo 
para o desenvolvimento das comunidades em que atuamos.

Fonte: Banco do Brasil Agência de Seberi

ba n r i s u l

A Companhia foi constituída no ano de 1928 como Banco público 
de crédito rural e hipotecário, cuja principal atividade era a realização de 
empréstimos em longo prazo com garantia hipotecária. Em 1931, após incorporar 
o Banco Pelotense, a Companhia passou à condição de arrecadadora de tributos 
do Estado do Rio Grande do Sul. A agência 0671 do Banrisul está localizada 
na cidade de Seberi. A autorização para a abertura da agência foi concedida 
pelo Banco Central do Brasil, em sua carta, DEORF/ GTPAL- 2002/320, de 
18 de julho de 2002, conforme a ata nº 4741. Assim, o BANRISUL de Seberi 
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foi inaugurado no dia 26 de setembro de 2002, às 17h e 30 min na Rua Pinto 
Bandeira, nº 27.

Agência do Banrisul de Seberi

 O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul” ou 
“Instituição”) é uma sociedade anônima de capital aberto que atua sob a forma 
de banco múltiplo e opera nas carteiras comerciais, de crédito, de financiamento 
e de investimento, de crédito imobiliário, de desenvolvimento, de arrendamento 
mercantil e de investimentos, inclusive nas de operações de câmbio, corretagem 
de títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito e consórcios. 
As operações são conduzidas por um conjunto de Instituições que agem de forma 
integrada no mercado financeiro. O Banrisul atua, também, como instrumento 
de execução da política econômico-financeira do Estado do Rio Grande do Sul, 
em consonância com os planos e programas do Governo Estadual.

Fonte: Banrisul Agência de Seberi

cr e s O l

O Sistema Cresol é resultado da luta de famílias agricultoras por acesso 
ao crédito, pela inadequação do sistema financeiro para a Agricultura Familiar 
e pela participação em um projeto de desenvolvimento local sustentável. Esta 
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história começou a ser escrita em 1994 através de debates sobre a ampliação 
e a profissionalização dos fundos rotativos, bem como a formulação de novas 
estratégias para aumentar o então difícil acesso dos agricultores familiares aos 
recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural.

CRESOL, todas as decisões com a participação dos associados

1995 a 2004 - Devido ao forte incremento no número de cooperativas 
de crédito e a expansão da atuação constituiu-se, em 1º de novembro de 2004, 
a segunda central de crédito denominada Cresol Central SC/RS, localizada 
em Chapecó – Santa Catarina. A trajetória de sucesso da Cresol demonstra 
que a criação de novas centrais é um fator importante para o crescimento e 
pulverização do crédito qualificado.

2014 - Dez anos depois, a terceira central foi constituída para ampliar o 
acesso, o volume de negócios, a eficiência dos serviços prestados, o número de 
associados e fortalecer ainda mais a marca Cresol. A nova central, denominada 
Central Cresol Sicoper, foi constituída no dia 27 de junho de 2014 e está 
sediada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, contando também com uma 
sede administrativa localizada em Chapecó – Santa Catarina. Concebida pelas 
próprias organizações da Agricultura Familiar, a Cresol constitui-se como uma 
cooperativa autogestionária que viabiliza o acesso ao sistema de microfinanças 
para fomentar a produção, principalmente àqueles que viviam excluídos 
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do sistema financeiro. Além de ampliar a abrangência e o papel dos fundos, 
as cooperativas significaram um instrumento de gestão com uma grande 
capacidade de intervenção na economia e reconhecimento como instrumento 
financeiro dos agricultores familiares.

 A partir da discussão de produtores do Município, em 31 de março de 
2.008, abrem-se as portas de uma Unidade da CRESOL em Seberi. Ao longo 
desses dez anos de atuação, essa unidade conta com mais de mil associados. 
Vários projetos de Investimentos foram implantados ao quadro social, bem 
como volumes significativos de recursos nos custeios, para implantação de 
culturas de verão e inverno, custeios para manutenção do gado leiteiro, além 
de trazer melhorias e bem estar ao seu quadro social. A CRESOL participou 
ativamente nos encontros das comunidades, em parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Seberi, na busca constante de recursos para atender 
as demandas e anseios dos Associados, cursos com os Jovens Rurais, num 
grande debate sobre a sucessão das propriedades. Esses encontros reuniam toda 
a família, com o objetivo de fazer com que pais e filhos pudessem resolver os 
conflitos que atrapalham a sucessão familiar. A CRESOL está tendo um papel 
fundamental, no desenvolvimento do Município, na melhoria das propriedades 
Rurais, além de recursos de créditos orientados, créditos para habitação e 
inclusão de serviços ao quadro social, tanto Urbano como Rural.

Fonte: CRESOL Agência de Seberi

si c r e d i alt O ur u g ua i rs/sc/mg – ag ê n c i a se b e r i

Em 1902, Padre Theodor Amstad tinha um sonho. Foi o pioneiro na 
disseminação das ideias cooperativas em toda a América Latina. Transformou 
seus ideais de cunho social, no modelo cooperativo que deu origem a todo 
Sistema Sicredi. Na comunidade Linha Imperial, distrito de Nova Petrópolis/
RS, ocorreu o ato oficial que deu origem ao Cooperativismo de Crédito no Brasil 
e na América Latina.

Inspirados por esse modelo, de buscar melhores condições de vida, no 
dia 18 de abril de 1981, 20 pequenos agricultores do município de Rodeio 
Bonito/RS, venceram as dificuldades e desafios da época e fundaram, com o 
apoio da então Cooperativa de Produção de Rodeio Bonito – COOPERODEIO, 
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a primeira cooperativa de crédito da região do Alto Uruguai, denominada 
CREDIRODEIO.

Muitas foram as dificuldades que surgiram e foram superadas no período 
de 1983 a 1990. O cooperativismo de crédito era algo novo e desconhecido 
na região. Além disso, para buscar recursos, era preciso recorrer a renomadas 
instituições financeiras. A região do Alto Uruguai crescia e se desenvolvia. 
No ano de 1993, inúmeras foram as conquistas do cooperativismo de crédito 
na região. Neste ano, a Cooperativa ampliou suas fronteiras, iniciando suas 
atividades em Novo Tiradentes/RS, Cerro Grande/RS e Ametista do Sul/RS.

Outro fato marcou o ano de 1993: no dia 12 de março, surgiu na cidade 
de Frederico Westphalen/RS, outra Cooperativa de Crédito, que recebeu a 
denominação de CREDIFRED. Ela foi fundada por um grupo de 32 agricultores, 
com o apoio da Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen – COOTRIFRED. 
No mesmo ano, passou a integrar o sistema Sicredi, adotando a denominação de 
Sicredi Frederico Westphalen.

No ano de 1994, a Sicredi Frederico Westphalen instalou mais dois pontos 
de atendimento, um no município de Caiçara/RS e outro em Vista Alegre/RS. Já 
em 1996, foi a vez de Seberi/RS e Planalto/RS receberem a Cooperativa.

Nos anos de 1996 e 1997, um dos mais importantes momentos desta 
história aconteceu. Com a necessidade de fortalecer o cooperativismo de crédito 
na região e permitir maior alavancagem de recursos, dirigentes e associados 
da Sicredi Rodeio Bonito e da Sicredi Frederico Westphalen uniram forças e 
formaram uma única cooperativa. Todas as tratativas políticas e legais foram 
encaminhadas e, no dia 11 de dezembro de 1996, ocorreu a Assembleia Geral 
Extraordinária das duas cooperativas. Já no dia 22 de janeiro de 1997, aconteceu 
a primeira ata conjunta entre as duas direções, oficializando a reforma estatutária 
e a consolidação da Cooperativa de Crédito Rural Alto Uruguai, representada 
pela sigla Sicredi Alto Uruguai – atualmente uma das principais Cooperativas 
integrantes do sistema Sicredi, no Estado do Rio Grande do Sul.

Foi assim que a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG iniciou sua história, em 
consonância, com a agência de Seberi. Especificamente neste Município, a data 
de 04 de junho de 1996 consolidou o trabalho imbuído pelo cooperativismo, 
demonstrando que a união pode ser a motricidade para desenvolver uma região, 
uma comunidade. Outro grande marco para o Município, foi a data de 20 de 
fevereiro de 2015, quando em Seberi, ocorreu a abertura da agência denominada, 
“Boca da Picada”.
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Já em 2019, especificamente, no dia 18 de janeiro, as duas agências “Centro”e 
“Boca da Picada”se unificaram em um só espaço. A nova agência foi idealizada 
para criar uma experiência ainda mais cooperativa. Apresentando a evolução da 
marca Sicredi, foi desenvolvida com o objetivo principal de posicionar o Sicredi 
como instituição financeira cooperativa comprometida com a vida financeira 
dos seus associados e com as regiões onde atua. 

Agência do Sicredi de Seberi

A inauguração da nova agência Sicredi, que fica localizada na Avenida 
General Flores da Cunha, 848, em frente a Prefeitura Municipal, contou com 
a presença de associados e comunidade seberiense, bem como autoridades, 
representantes de entidades e imprensa. A missão do ser cooperativo está inserida 
no propósito de atuação do Sicredi. E é desse modo que em Seberi, a Sicredi Alto 
Uruguai constrói sua história, buscando o desenvolvimento de toda a comunidade. 

Fonte: Sicredi Agência de Seberi
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sicOOb

O Sistema de Cooperativas de Crédito (Sicoob) é o maior sistema 
financeiro cooperativo do Brasil com mais de 4,8 milhões de cooperados, 2,8 
mil ponto de atendimento, distribuídos em todo o país. 

O Sicoob Oestecredi inicia as atividades em Seberi em 31 de janeiro 
de 2020 com a missão de promover o desenvolvimento econômico, social 
e profissional dos cooperados e da comunidade através da implementação 
de políticas financeiras e prestação de serviços, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida dos associados.

Fonte: Solange Ledur, supervisora de comunicação e marketing do Sicoob Oestecredi

2.5 in s t i t u i ç õ e s es p O r t i va s

Seberi registra a criação de dois clubes de futebol em seus anais esportivos. 
O primeiro deles foi o Esporte Clube Cruzeiro fundado em 30 de outubro de 
1932. Suas cores distintivas: azul e branco. O primeiro presidente na época de 
fundação, década de 30 foi Arizoli Chaves. O presidente na época da elaboração 
dos estatutos em 29 de maio de 1955 foi Mario Pokulat e o primeiro secretário 
Sadi Missel. Em 1958 tinha 165 sócios e seu presidente era Peri Missel.

Guilherme Argenta conta:
Começamos o futebol aqui. O primeiro time foi o Fortalezense. O time era 

assim: eu, Armando Argenta, meu irmão, o ‘Filhinho’, o Leopoldo Kuhn, o Alfonso 
Chaves, o Arizoli Chaves e o Avelino Folmann. O nosso instrutor era um fiscal 
estadual que parava no hotel do Gaertner. Nosso primeiro jogo foi em Frederico. 
Havia muita aposta em dinheiro por fora. O José Inácio que era açougueiro foi 
junto. Perdemos de 1x0 porque chutaram até o goleiro, com a bola na mão, dentro 
da goleira. O Monsenhor Vitor Batistela era o juiz, “roubou”muito. Eles deram três 
gols de vantagem para nós. A noite no baile o Inácio nos deu a copa franca porque 
ganhou muito dinheiro.

O nosso campo ficava onde se localiza hoje a chácara do Dr. Luiz Castanho. 
Havia uma planície e lá era o nosso campo de futebol. Nossas camisetas eram azuis 
e brancas. O calção branco. Mais tarde o Fortalezense transformou-se em Cruzeiro.
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Time 1954: primeira fila Péricles Missel, 2 Paulo Pereira, 3-Goleiro Piton, 4-Armando 
Bottan, 5-Estevan Lisbinski, 6-João Pires. Em pé: 7-Nilo Schmidt, 8-Antonio Viana, 9- Ivo 
Follmann, 10-Alcides Chionha, 11-Aldo Girardello. Massagista: Lauro Castanho (segundo 
em pé 2ª fila), Ledroneto Dias de Borba (técnico), Antonio Colognese (presidente)

Técnico: Moamed El Hawat, torcida organizada: Naime El Hawat, Zélia Girardello, Evânia 
Luiza Wieczoreck, Rosa Maria dos Santos, Irene Jacobi, Maria Marli Schmidt, Eleci Follmann, 
(não identificada), Marlene Borella, Elsa Dalla Valle, Lourdes Wieczoreck, Tânia Maria 
Bottan, Marlene Sauer, Irene Jacobi, Iracema Terezinha Castanho.Jogadores: Peri Missel, 
Assunção, Ademir dos Santos, Raimundo, Ari, Odilonzinho, Tide, Hermindo Wieczoreck, 
Edo E. Ritter, Clodomiro Kerber, Luís Wieczoreck, Eduardo e Aladi Kerber
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Disputando o campeonato Estudual de amadores. Em pé: Alceu Felício Bueno, Juca Cocco, 
Sérgio Fraga, Valter Locatelli, Miro, Amadeu Pegoraro (treinador). 1ª fila- Milton, Generoso 
Leite, Tarso Gemelli, Jorge Soares, Arno Camargo e Paulo Perussato.

Em 14 de setembro de 1956 foi fundado o Seberiense Futebol Clube- SFC - 
com as cores distintivas verde e branco. Em 1958 tinha 130 sócios e seu presidente 
era Avelino Rodrigues de Almeida. A Comissão que elaborou os Estatutos do 
Clube era composta das seguintes pessoas: Avelino Rosa, Axel Evaldo Tornquist, 
Aloisio Follmann, Gunther Heringer Filho e Serafim Graciano Trentin.

O Seberiense deu origem ao Independente. Em 20 de setembro de 1960 
cria-se o Independente Futebol Clube. Suas cores distintivas são o verde e o 
amarelo. O primeiro presidente foi o Dr. Frederico João Cerutti, benfeitor e 
patrono do clube cujo estádio leva o seu nome.

 Tanto o Esporte Clube Cruzeiro e o Independente Futebol Clube foram 
filiados à Federação Gaúcha de Futebol.

Até o final da década de 80, Cruzeiro e Independente disputavam o 
Campeonato Estadual de Amadores. O embate anual entre os dois clubes 
constituía o clássico da cidade. No ano de 1984 surgiu o Campeonato Municipal 
Varzeano. No primeiro ano sagrou-se campeã a equipe do Esporte Clube Ouro 
Verde da Linha Chico Domingos.
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Em pé: Dr Frederico Cerutti, patrono e presidente do Clube, Alemão, Assunção, Belo, Za-
non, Dionísio, (não identificado), Cesar Augusto e Zé Claudiano. 1ª fila- Amauri, Luizinho 
Castro, Vilmar Pereira, Mariano Wieczoreck, Antonio Dalla Nora, Kide Natali.

Em pé: Navarro, Dalla Nora, Zé Duarte, Luis Queiroz, Clodomiro Kerber, Tadeu, Bola, 
Bruno, Benitez, Sebastião Câmara, Florêncio, Sargento. 1ª fila: Dalvo, Valtinho, Valdir, Zaire, 
Juarez, Mandioca, Baixinho, Tide.

Vários times de futebol eram atuantes nas comunidades do interior nos 
anos 80 e 90:

Santos Futebol Clube – Lajeado Bonito
Flamengo Futebol Clube – Lajeado Pôncio
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Esporte Clube Riograndense – Ponte Fortaleza
Esporte Clube Unidos Venceremos – Linha Boa Vista
Esporte Clube Cantareira – Linha Pessegueiro
Esporte Clube Estrela Dalva – Cidade
Esporte Clube Vila Nova – Cidade
Esporte Clube Palmeiras – Linha Galvão
Esporte Clube Harmonia – Linha Barrinha
Esporte Clube Ouro Verde – Linha Chico Domingos
Esporte Clube Serrano – Mundo Novo
Esporte Clube Aliança Jovem – Linha Barra Funda
Esporte Clube Parcianello – Linha Parcianello
Esporte Clube Palmeira – Linha Carmo
Esporte Clube Esportivo – Lajeado do Meio
Esporte Clube Ideal – Linha Nova

Desde 1984 até a primeira década do ano 2000 muitos desses times 
interioranos permaneceram ativos e o campeonato municipal era muito 
disputado. A equipe que se sagrou por mais vezes campeã foi o Santos Futebol 
Clube de Lajeado Bonito, seguida pelo Ouro Verde de Chico Domingos, 
Riograndense de Ponte Fortaleza, Esquina 800 e time da Cooperseb.

Atualmente, só se encontram ativos os Veteranos do Esporte Clube 
Cruzeiro e os Craques do Passado. Os dois só disputam amistosos.

Os Craques do Passado foi 
idealizado por iniciativa do desportista 
e atleta veterano Arno Camargo que 
formou uma equipe de veteranos para 
disputar um jogo amistoso e beneficente 
na Linha Santana. Após esse jogo, 
perceberam que a ideia deveria ser 
levada em frente. Desse momento 
em diante, buscaram mais adeptos e 
simpatizantes da iniciativa que com 
o passar dos dias foi se tornando 
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realidade. Suas cores são: azul, do Cruzeiro e amarelo do Independente. Tem 
campo próprio na Linha Bonadiman, com gramado em excelentes condições e 
muito utilizado para práticas esportivas e eventos municipais e regionais. Seis 
anos após ser fundada a Sociedade Esportiva e Recreativa Craques do Passado 
(SERCP) foi inaugurada a praça de esportes denominada: “Praça de Esportes 
Arno Camargo” em homenagem ao idealizador da associação.

Os veteranos do Cruzeiro continuam participando de jogos amistosos 
com times de toda a região do Médio Alto Uruguai. Visam cultivar tanto a parte 
esportiva quanto a recreativa neste intercâmbio com outros municípios.

cmd cr u z e i r O

 Outras modalidades de futebol também são praticadas em Seberi como 
o Futebol de Salão e o Futebol Sete tendo várias quadras naturais e sintéticas à 
disposição dos esportistas. Anualmente, é organizado o campeonato de Futebol 
de Salão e Futebol Sete.
 O Futebol de Salão teve, em determinada época, na década de 90 projeção 
estadual. O time do CMD Cruzeiro – Conselho Municipal de Desportos – de 
Seberi foi campeão gaúcho de 1995.

CMD Cruzeiro. Campeã dos jogos abertos da FGFS de 1995



   384   

as s O c i a ç ã O d e fu t e b O l d e sa l ã O e cu lt u r a d e se b e r i – afucs

 A Associação de Futsal e Cultura de Seberi – RS nasceu em 12 de 
dezembro de 2017, baseada em uma junção de diversos grupos apaixonados por 
esporte, cultura e ações sociais de Seberi. Este projeto tem o intuito de colaborar 
com a comunidade municipal e regional na promoção de ações para estimular o 
desporto, a cultura e a interação social para todas as classes sociais do município 
e consequentemente da região. O time estreou em âmbito estadual no Gauchão 
Série Bronze 2018, classificando-se campeão e subindo para a série prata.

es c O l i n h a s d e fu t e b O l

 Com o objetivo de preparar atletas para o futuro, foram criadas várias 
escolinhas de futebol no município no decorrer dos anos. A primeira escolinha 
foi criada por Sebastião Câmara.
 Depois houve a escolinha criada pelo professor Rogério Gemelli. De 
2005 a 2007 teve uma escolinha filiada ao Grêmio coordenada pelo professor 
Adriano Fortes.
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JO g O d e bO c h a s

O jogo de bochas sempre foi praticado no município de Seberi nas 
comunidades do interior e na sede fazendo parte do gosto popular. Mas, a 
partir de 2017, foi criado um campeonato municipal que despertou o interesse 
inclusive da juventude, com a média de dez equipes concorrentes, adquirindo 
projeção crescente. A Sociedade Aquática Seberi possui espaço adequado para 
o esporte e há muitos anos promove um campeonato anual para os associados.

Time campeão da Linha Nova – campeão municipal 2017 - Jogos realizados na cancha de 
Lageado do Poncio

Fonte: Generoso Leite

da d O s at ua i s d O s es p O r t e s

O esporte sempre teve destaque no município de Seberi, o futebol de 
campo, o Futsal, o Campeonato de Bochas, Futebol 7 ou Suiço, entre outros.

A AFUCS (Associação de Futsal e Cultura de Seberi) sagrou-se Vice-
campeã da Copa RS no ano de 2019 e em 2020 vai participar do Campeonato 
Estadual Liga 1, o principal Campeonato de Futsal do Estado competindo, dessa 
forma, com as principais equipes estaduais.
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Com relação ao futebol de campo, temos a ressaltar que o jogo final do 
Campeonato Municipal - Taça Seberi 60 anos, realizado em 16/06/2019 na 
sede dos Craques do Passado, foi entre as equipes do Atlético da Linha Bonita 
(vice-campeã) x Somos Igreja - Esquina 800 (campeã). O árbitro da partida foi o 
renomado Leandro Vuaden e seus auxiliares de arbitragem Altemir Hausmann 
e Jorge Eduardo Bernardo.

Outros árbitros de renome nacional e internacional já atuaram em finais 
de campeonatos em nosso município, entre os quais destacamos: Leandro 
Gaciba, atualmente Presidente da Comissão de Árbitros da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) e Carlos Simon.

Fonte: Hedy Elsenbach Miotto

at ua i s d e s ta q u e s e s p O r t i v O s

Morgana Martins schubert - jogadora de 
futebol feminino da campo e futsal:
2008 - Escolinha de Futsal do Cruzeiro E.C. 
de Seberi - campeonatos locais e regionais.
2009 - Escolinha do Guarani de Frederico 
Westphalen - campeonatos locais e regionais.
2012 - Faculdade Guairaca de Grarapuava - 
PR - campeonatos nacionais e Taça Brasil de 
Clubes.
2013 - Time da cidade de Palmitos - SC - 
campeonato futsal catarinense.
2014 - Independente F.C. Feminino - Seberi, 
vencendo todos os campeonatos regionais.
2015 - MGA Games de Caxias do Sul - RS - 
campeonatos gaúchos e Copa do Brasil.
2016 - Time Taboão da Serra - SP - campeonato paulista.
2017 - Time Tradição - Araraquara - SP
2018 - Time de Futsal Feminino do Grêmio - Porto Alegre - RS
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2019 - Futsal Italiano:
 - Dona Five - Fasano
 - ASD Woman Grottaglie - Grottaglie - Região da Puglia - Sul da Itália.
2020 e 2021 - Futsal Italiano:
 - ASD Dona Five Fasano

Letícia stefanello - jogadora de Futsal Feminino.
2017 e 2018 - Cometa Rodeio Futsal - Rodeio 
Bonito - RS.
2019 - E.C. Guarani - Frederico Westphalen - RS.
2019 - Vip Tombolo - San Martino di Lupari - 
Itália.
2019 e 2020 - Frosinone Futsal Femminile - 
Frosinone - Itália.

Wilmar josé Queiroz - maratonista e ciclista. Em 1978 iniciou sua trajetória 
com a participação da I Corrida Rústica da Semana Farroupilha de Seberi. 
A partir de 1993 passou a treinar com mais intensidade tendo participado 

de competições regionais nos 
municípios gaúchos de Alpestre, 
Erechim, Frederico Westphalen, 
Iraí, Ilópolis, Três Passos, Novo 
Tiradentes, Palmitinho, Passo 
Fundo e Águas de Chapecó, SC. 
Participou de três corridas em 
Brasília, DF, e sete meia-maratonas 
em Foz do Iguaçu, PR. Conquistou 
vários pódios na categoria. Em 
2009 e 2011 participou da super-
maratona (50 km) da cidade de 
Rio Grande, RS. Em 2016 realizou 
o sonho de participar da Maratona 
de São Silvestre em São Paulo, 
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SP. Em 2017, paralelo à corrida iniciou a competir no ciclismo - categoria 
Montain Bike, em provas nos municípios paranaenses de Pérola do Oeste, 
Santo Antônio do Sudoeste, Marechal Cândido Rondon, Santa Terezinha do 
Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu. Em 2018 e 2019 participou 
do Campeonato Regional - Circuito Norte Alto Uruguai e Montain Bike 
abrangendo os municípios de Santa Rosa, Horizontina, Iraí, Tenente Portela, 
Palmitinho, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Três Passos.

No dia 10/11/2019 participou da Rústica / Caminhada Sesc / Lions de 
Seberi, conquistando o 1o lugar na categoria Masculino 55 anos +.

Pretende continuar competindo até os 100 anos, se Deus lhe permitir.

Maurício nascimento Queiroz é 
um goleiro que no meio esportivo 
é conhecido como “Seberi”, em 
homenagem à sua terra de origem.

Iniciou sua trajetória no 
Novo Horizonte Esporte Clube 
de Santa Maria em 2017. Desde 
2018 joga no São José Esporte 
Clube de Porto Alegre tendo, em 
2020, passado para a categoria 
profissional. Em 2019 recebeu a 
distinção de atleta revelação.

Fonte: Cleiton Bonadimann, 
Generoso Leite e Hedy Elsenbach 

Miotto
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cu r i O s i da d e

A presença feminina nos esportes. Em 1953, havia um time 
feminino de Vôlei, do Seberiense Futebol Clube. O treinador do 
time era Apsunção Antunes. Algumas integrantes do time: Maria 
Argenta, Irene Heringer, Maria Zminko, Ana Zminko, Araci Winck, 
Elenir Tamanini, Osmilda Argenta.

Fonte: Maria Argenta Negrini

Atualmente, temos a escolinha de Futebol de salão que funciona no 
Ginásio de esportes com mais de 100 alunos com a direção de Adriano Fortes.
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eVoLUção eDUCaCIonaL, CULTUraL, 
eConÔMICa e Da saÚDe

1 ed u c a ç ã O

Nossos imigrantes não iam além de uma escolaridade primária, muitos 
não sendo nem mesmo alfabetizados. Seus conhecimentos consistiam na leitura 
e no cálculo das quatro operações. Paralelo à estruturação da malha social, ao 
conjunto de preocupações com a organização individual e coletiva, somou-se 
o problema da educação dos filhos, de suma relevância para eles. As primeiras 
iniciativas de ensino foram realizadas dentro das famílias. Os primeiros mestres 
foram os pais ou algum outro membro da família que, passo a passo, cederam 
lugar às professoras pagas ou não pela comunidade, as quais ministravam suas 
aulas, reunindo as crianças em dependências improvisadas.

Foram os primeiros sinais da sistematização do ensino em nosso município, 
constante em depoimentos já registrados nessa obra, acrescidos dos seguintes:

— Dona Regina Ciotti, como era a escola antigamente?
— Não havia escola. Eu tive uma professora na minha casa por um ano. 

Ela era bem ‘estudada’, pois passara o terceiro ano. Depois os colonos se uniram 
e fizeram as classes. Davam aulas na minha casa. Mais tarde fizeram a escola lá 
na Barra Funda. A professora veio de Iraí mais ou menos em 1928. Era italiana e 
ficou lá em casa. Logo mais veio a escola municipal.

Eu dava catecismo para as crianças na Barra Funda. Uma vez cheguei a 
ter dezenove alunos. Conforme a oportunidade, com a vinda do padre que vinha 

CAPÍTULO 6
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rezar missa, ele examinava as crianças e se estavam bem dava a comunhão na 
minha casa mesmo.

o sr. avelino Padoan que chegou aqui em 1924, diz o seguinte:
A Vila foi aumentando, com o tempo fizeram a escolinha. A professora era 

a Maurícia Martins de Borba, irmã da Dona Ermínia Queiroz. Era professora 
distrital na época. Veio de Taquari e foi morar perto do Roberto Schmidt, em 1923. 
Minhas irmãs foram alunas dela. Eu não cheguei a ser seu aluno porque fui lá e ela 
examinou meus livros todos: História do Brasil, Ciências e Gramática. Os livros 
eram manuscritos. Eu saí no quinto livro. Depois que examinou meus livros disse: 
— Você vai me desculpar, mas eu não tenho capacidade de continuar orientando 
seus estudos.

Dona hermínia Queiroz, que aqui chegou em 1921, depõe:
Não tinha quem ensinasse os alunos e o pessoal começou a dar em cima que 

precisava de uma professora. Então colocaram a minha irmã. Ela tinha 17 anos 
e como eu, tinha passado no 3º livro. Naquele tempo, até o 3° livro se aprendia 
geografia, aritmética, gramática, tudo ao mesmo tempo. A escolinha era ali onde 
está o Claudino Hermes hoje.

o senhor Procópio antônio de Queiroz Filho, diz:
Estudei na Vila. A professora era Dona Maurícia. A gente usava a pedra. 

Depois passava para o caderno. Cada aluno que aprendia o primeiro livro, em 
qualquer época do ano era aprovado. Não esperava os outros. Não existiam férias. 
A gente estudava na classe. Quando chegava o meio dia ia um a um para a mesa 
da professora ler. Se gaguejasse ela mandava estudar de novo. Se não soubesse ela 
deixava na mesma lição até o outro dia. Era tudo decorado. Tinha de aprender 
bem aquela lição até o fim do livro. Não era passagem de ano, era passagem de 
livro. Ela abria um livro em qualquer parte. Lia..., abria na outra página, lia... se 
sabia tudo passava de livro. Se a idéia era boa, passava três ou quatro livros num 
ano. Eu tinha dezesseis anos quando sai da escola. A professora não me ensinava 
mais. Era muito esperto e já lia todos os livros. Ninguém tinha tempo certo para 
deixar a escola. Ia o quanto queria. A escola era na casa dela, onde é o cinema 
hoje.
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Note-se que essas pequenas “aulas” metamorfosearam-se em diminutas 
escolinhas, que paulatinamente, adquiriam caráter, transformando-se em rede 
escolar. Por longo tempo o processo ensino-aprendizagem apenas dispôs da 
lousa, da vara, da saliva, da palmatória, do quadro-negro e do giz de mandioca. 
O que é desculpável, por força das circunstâncias de tempo e espaço.

ed u c a ç ã O mu n i c i pa l

Na época de sua emancipação, Seberi já contava com uma rede de 
escolas em regular funcionamento, coordenadas pelo Serviço de Expansão 
Descentralizado do Ensino Primário, órgão ligado à Secretaria de Educação e 
Cultura. A formalização do acordo Prefeitura – SEC somente veio a ocorrer no 
dia 28 de agosto de 1964, pela Lei Municipal n° 150/64, durante a administração 
do Prefeito Dr. Túlio Luiz Zanchet. A coordenação do trabalho das escolas por 
parte do SEDEP era feita através de visitações periódicas às unidades escolares, 
supervisão das atividades docentes e discentes, treinamentos e avaliação do 
processo ensino-aprendizagem.

O sistema de contratação dos professores era fechado, sendo que os 
contratos se renovavam anualmente. A primeira Coordenadora do SEDEP em 
Seberi foi a Professora Clair Menuz Brizola. O Órgão Municipal de educação 
passou por diversas denominações: SEDEP, DIMPE, POEM, para o atual SME 
– Secretaria Municipal de Educação – o que veio a ocorrer através da reforma 
do ensino implantada pelo Governo Federal, através da Lei n° 5692/71. A SME, 
desde então, apoiou sua sistemática de atuação na referida Lei. Já existiram 
no município 46 escolas municipais, sendo 44 de alvenaria e 2 de madeira. O 
número de alunos era de aproximadamente 1.300 e 102 professores. As escolas 
municipais se localizavam na zona rural e somente uma na zona urbana. 

Fonte: Livro: Seberi: 109 anos de história.

pa n O r a m a at ua l da ed u c a ç ã O d e se b e r i

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 98,1%
IDEB – Anos iniciais do Ensino Fundamental [2019] – 6.2
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IDEB – Anos finais do Ensino Fundamental [2019] – 5.1
Matrículas na Educação Infantil [2020] - Creche: 242 matrículas - Pré-

escola: 304 matrículas
Matrículas no Ensino Fundamental [2020] – 1.336 matrículas
Matrículas no Ensino Médio [2020] – 384 matrículas
Docentes na Educação Infantil [2020] - 34 docentes
Docentes no Ensino Fundamental [2020] – 139 docentes
Docentes no Ensino Médio [2020] - 38 docentes
Número de estabelecimentos de Educação Infantil [2020] - 3 escolas
Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental [2020] – 6 escolas  
Número de estabelecimentos de Ensino Médio [2020] – 1 escola30

cO n s e l h O mu n i c i pa l d e ed u c a ç ã O

O Conselho Municipal de Educação de Seberi foi criado em 29/03/1983, 
pela Lei Municipal n° 672. O Conselho Municipal de Educação atua junto à rede 
municipal de educação com observância das normas estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Educação. É um órgão autônomo, de deliberação coletiva em matéria 
de educação na abrangência do município. Tem por objetivo elevar a qualidade 
dos serviços educacionais, adequando-os ao momento e à realidade local.

O Conselho é constituído por nove membros, nomeados pelo prefeito que 
os escolhe entre pessoas de reconhecida formação pedagógica ou cultural, dos 
quais, no mínimo dois serão professores. Os Conselheiros elegem um presidente e 
um vice-presidente, com atribuições previstas no Regimento Interno. Ao Conselho 
compete estabelecer a filosofia, definir a política e determinar as diretrizes da 
Educação do Município, fixar normas para a elaboração do plano municipal de 
educação; emitir parecer e aprovar o Plano Municipal de Educação, participar dos 
eventos da comunidade, aprovar o regimento das escolas, aprovar o calendário 
escolar, fixar medidas para a regulamentação escolar e outras competências.

A partir de 8 de dezembro de 2010 foi alterado o estatuto do Conselho 
passando a ser constituído por 15 membros e respectivos suplentes, representando 
suas respectivas instituições conforme Lei Municipal nº 3196.

30 Dados retirados do IBGE Cidades, SMECD e Escolas Estaduais.
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si s t e m a mu n i c i pa l d e ed u c a ç ã O

O Sistema Municipal de Ensino de Seberi foi criado pela Lei Municipal 
nº 1.918 de 23 de agosto de 2001. E compreende as instituições de Ensino 
Fundamental e de Educação Infantil mantida pelo Poder Público Municipal; a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o Conselho Municipal 
de Educação, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE.

a re d e mu n i c i pa l d e e n s i n O at ua l

No ano de 2017, assume a administração Municipal o Prefeito Cleiton 
Bonadiman e Vice Marcelino Galvão Bueno Sobrinho e juntamente, a equipe 
da SMECD composta pela Secretária Nara Regina Franco de Bairros (2017-
2019); Secretária adjunta Thaís Queiroz de Camargo; Coordenadora Pedagógica 
Dinai Bonadimann Maciel (2017-2018); Coordenadora de Escrituração 
Escolar Elizandra Mach Galvão; Assessora Técnica Vera Lucia de Almeida 
Simon; Coordenadora da Cultura Cladir Carmem Meireles; assessora Técnica 
do Conselho Municipal de Educação Daiane Aparecida Mayer Marion, 
Coordenador de imprensa e Desporto Generoso Leite.

Inicialmente, fez-se um estudo da situação em que se encontravam as 
escolas quanto à estrutura física e pedagógica, logística do transporte, bem 
como o número de alunos por turma e por Escola. A partir dos dados obtidos, 
visitas nas comunidades e respectivas famílias tomou-se a decisão de desativar 
as seguintes Escolas:

- Escola Municipal de Ensino Fundamental José Ciotti – Linha Ciotti
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Tarso Dutra – 

Distrito Lajeado Bonito.
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Túlio Luiz Zanchet – 

Linha Carmo (Parcialmente).
 Os alunos das Escolas desativadas foram remanejados para a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Profª Drª Ada Maria Hemielewski, a qual é a 
Escola Polo da cidade, sendo garantido aos alunos o transporte escolar.
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Escola Polo Municipal Prof. Dra. Ada Maria Hemielewski

Sentindo a necessidade de unificar a Educação do município e melhorar 
os índices das avaliações externas, iniciou-se um estudo para a implantação nos 
anos finais da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema de Ensino 
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Aprende Brasil da Editora Positivo composto por material didático, formação 
pedagógica e acesso à plataforma virtual para professores, gestores e alunos, o 
qual foi implantado com sucesso.

Da mesma forma e com o mesmo objetivo, no ano de 2017 desenvolveu-
se na Escola Polo:

- Projeto de música para alunos do Pré A e B e anos iniciais do Ensino 
Fundamental

- Oficina de taekwondo (contraturno)
- Oficina de fotografia e oratória (contraturno)
- Oficina de Futsal (contraturno)
Também, desenvolveu-se em 2017 e 2018, Projeto de Inglês nos Anos 

Iniciais da Escola Drª Ada, Rosa da Silva Braga e Alfredo Ramos.
Devido a Educação Infantil ser de responsabilidade do município, sentiu-

se a necessidade de atender todas as turmas de Pré A e B nas Escolas da rede 
municipal e não mais ocupar espaços nas Escolas Estaduais como havia sendo 
feito. Para isso, foi necessário ampliar 2 salas de aula na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Profª Drª Ada Maria Hemielewski com recursos próprios.

Alunos e corpo docente da EMEF Dra. Ada Maria Hemielewski no Programa Trânsito 
Legal

No ano de 2017, a SMECD realizou a III FLiS (Festa Literária de Seberi) que 
além do Centro Cultural Móvel do SESC contou com a presença de Alexandre 
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Beck, publicitário, ilustrador e criador do personagem Armandinho. Todas as 
Escolas do Município estiveram envolvidas no evento, bem como Escolas de 
municípios vizinhos.

Em comemoração ao dia do estudante, reativaram-se os jogos intercolegias 
para os alunos dos anos finais. Também, ampliaram-se as turmas na Educação 
Infantil visando atender a demanda e procurando atingir a Meta 1 do Plano 
Municipal de Educação.

Hoje, a rede Municipal mantém cinco Escolas:
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Drª Ada Maria 

Hemielewski
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa da Silva Braga
- Escola Municipal de Educação Infantil Vó Marieta
- Escola Municipal de Educação Infantil Maria Amália Gemelli Bottan
- Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer.

Fonte: Equipe SMEC 2019

instituições educAcionAis

A Rede Estadual de Ensino mantém quatro escolas:
- Escola Estadual E. Fundamental Ilda Scheffer Variza, no Distrito da 

Barrinha;
- Escola Estadual de E. Fundamental Alfredo Westphalen – Centro;
- Instituto Estadual de Educação Madre Tereza – Centro;
- Escola Estadual E. Fundamental Pedro Gemelli, Bairro Boca da Picada.
O Ensino Médio existe há vários anos em Seberi e Região e, é atendido 

através do Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, que dispõe de Ensino 
Médio, Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal, Técnico 
em Vendas subsequente e Educação de Jovens e Adultos (EJA, Ensino Médio).

O município conta também com um Polo de ensino universitário: Polo da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB de Seberi funcionando desde 2006.
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Além disso, o município também conta com a APAE “Cantinho da 
Esperança”, que proporciona aos alunos com necessidades especiais diversas 
atividades para o bem estar e inclusão social.

As escolas que centralizam a educação na cidade de Seberi tanto pelo 
tempo de funcionamento como pela abrangência dos objetivos e da clientela 
merecem um enfoque pela importância exercida na comunidade. São as 
seguintes:

es c O l a es ta d ua l d e en s i n O fu n da m e n ta l al f r e d O We s t p h a l e n

A Escola Estadual de ensino Fundamental Alfredo Westphalen foi criada 
em 14 de Julho de 1933 pelo decreto nº 5377, atendendo a muitas reivindicações 
dos antigos moradores de Fortaleza, hoje Seberi, que não tinham para 
onde mandar seus filhos para estudar. O Grupo Escolar Fortaleza, como era 
chamado, iniciou suas atividades em 25 de Setembro do mesmo ano em um 
prédio de madeira onde atendia apenas de 1ª a 5ª série. Em 05 de Fevereiro de 
1962, a Escola recebeu o nome de Grupo Escolar Alfredo Westphalen (decreto 
nº13.139), em homenagem ao Dr. Alfredo Westphalen, um médico generoso, 
humanitário que muito se sacrificou pelos amigos moradores da Velha Fortaleza. 
Este médico não media sacrifícios para atender os chamados profissionais que 
lhe eram feitos. Sempre semeou o bem sem olhar a quem. Nunca indagava as 
posses das pessoas que batiam as suas portas e nunca negou amparo. O Dr. 
Alfredo Westphalen, nasceu na cidade de Lapa/PR, no dia 14 de maio de 1864 
e faleceu na cidade de Cruz Alta/RS, no dia 
04 de Setembro de 1934, no Hospital Santa 
Lúcia, de propriedade de seu filho, Dr. 
Ildebrando Westphalen. O Governo do 
Estado, atendendo o apelo da comunidade e 
julgando justo o motivo alegado pela maioria, 
denominou oficialmente o nome da escola. 
Esta, funcionou inicialmente num prédio 
velho cedido pelos moradores.

O primeiro corpo docente era formado 
pelas professoras Maria Porto, Beatriz Pillar, 
Maria de Lurdes Ferreira, Eva Nicolaiewski 
e Ilda Morais Bevilacqua. Sendo o primeiro 
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diretor o Dr. José Correia Josilco. Com o passar dos anos tornou-se necessário 
a construção de um prédio novo, que oferecesse condições de trabalho. Sendo 
construído e inaugurado no dia 03 de março de 1967. Devido ao aumento da 
população e certamente dos alunos, se fez necessário construir outra ala que 
foi inaugurada em 24 de Setembro de 1967. Em 14 de maio de 1981, o Grupo 
Escolar passou a chamar-se Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Alfredo 
Westphalen. Em 27 de janeiro de 1983 foi autorizado o funcionamento da 6ª 
série (Portaria nº 1856) e no mesmo ano, em 1º de novembro de 1983 (Portaria 
nº 49.258) autoriza o funcionamento das séries finais. A Escola, passou então, 
chamar-se Escola Estadual de 1º Grau Alfredo Westphalen. Em 08 de Novembro 
de 1985, (Portaria n° 13.917), autoriza o funcionamento do Jardim de Infância. 
Finalmente, em 02 de Fevereiro de 2001 (Portaria nº 00342/00), a Escola passou 
a chamar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental Alfredo Westphalen. A 
Escola tem como filosofia: “Educar para a vida ação e transformação”. Baseado 
nesta, a escola norteia sua prática e concebe seus valores socioculturais, não 
medindo esforços no sentido de garantir a todos, condições de exercício de 
cidadania, socialização do conhecimento e da tecnologia, colocando-se a 
disposição de uma sociedade melhor.

Grupo Escolar Alfredo Westphalen

Entende-se que a escola tem como responsabilidade na formação do 
cidadão capaz de transformar a realidade em busca da justiça social, igualdade, 
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autonomia e principalmente respeito ao ser humano e ao ambiente em que se 
encontra. Atualmente, a escola tem 85 anos, conta com 346 alunos, 29 professores 
e 09 funcionários em efetivo exercício. Oferece Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Anos Finais, possui Sala de Recursos, Progressão Parcial, Laboratório 
de Aprendizagem, Escola Aberta (Banda Marcial, Dança, Futsal Infantil e 
Juvenil), e Novo Mais Alfabetização. Em sua prática pedagógica realiza: Projeto 
Anual, Comemorações: Dia das Mães, Aniversário da Escola, Dia do Estudante, 
Dia dos Pais, Dias das Crianças, Dia da Família na Escola, Dia do Professor e 
Funcionários, Festa Junina, Viagens de Estudos, Semana Farroupilha, Gincanas, 
Interséries, Jogos Cooperativos, Apresentações Artísticas e Culturais, Mostra 
Pedagógica, Palestras.

Instalações atuais da Escola Estadual de Ensino Fundamental Alfredo Westphalen

gr ê m i O es t u da n t i l ge n i ar g e n ta fr i p p

Fundado em 11/06/84.
Primeiro presidente: aluno Mário Schwertner da Rosa
Objetivo: oportunizar a vivência numa entidade de classe, exercitando a 

democracia e oportunizando a participação em atividades culturais, religiosas e 
esportivas.

Fonte: Ângela Argenta
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in s t i t u t O es ta d ua l d e ed u c a ç ã O ma d r e te r e z a

Prédio atual da escola

A Escola Madre Tereza tem sua origem no anseio da população da então 
Vila de Seberi, que através do então Pároco Estanislau Cébula, solicitou à 
Congregação de Nossa Senhora do Calvário de São Paulo, a fundação de uma 
escola de cunho religioso. Em 27 de agosto de 1950 é criada a Associação Nossa 
Senhora do Calvário e em 19 de março de 1951 inicia o funcionamento da 
Escola Nossa Senhora do Calvário, do Jardim de infância ao 5º ano primário 
com o seguinte corpo docente: Madre Tereza e Irmãs Margarida Maria, Aloísia, 
Bernardete Maria e Maria Santa Cecília.

A escola funcionava num velho prédio de madeira nos fundos da Casa 
Canônica. Mais tarde, a escola passa a funcionar em outro prédio de madeira, 
que também servia como salão paroquial.

Em 15 de maio de 1955, foi lançada a pedra fundamental do atual prédio 
de alvenaria, sob a liderança do Padre Augusto Kolek que foi um grande 
entusiasta da construção da escola. Em 11 de maio de 1961 já no prédio novo, foi 
fundado o Ginásio Madre Tereza e o nome foi dado em homenagem à primeira 
superiora das Irmãs Calvarianas em Seberi. Em 7 de maio de 1965 foi autorizado 
o funcionamento da Escola Normal Madre Tereza.

Em 1975 criaram-se os Cursos Técnico em Contabilidade e Auxiliar de 
Contabilidade. Em 1989 iniciou o Curso de Ensino de Segundo Grau. Em 2002, 
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a escola passa a ofereceu a educação de Jovens e Adultos – EJA. Em 2003 a escola 
passa a oferecer o Curso Normal -Aproveitamento de estudos. Em 2015, iniciou-
se o atendimento de alunos no Curso Técnico em vendas, nas modalidades Nível 
Médio e Subsequente, esta última para os alunos que já haviam concluído o 
Ensino Médio.

Pe. Augusto em nome da comissão pró-construção da Escola Nossa Senhora do Calvário 
solicitando ajuda financeira para a execução do projeto

Ao longo de sua trajetória a escola recebeu diversas denominações: Escola 
Nossa Senhora do Calvário, Ginásio Madre Tereza, Escola Estadual Madre 
Tereza, Escola Estadual de 1º e 2º Graus Madre Tereza e atualmente, Instituto 
Estadual de Educação Madre Tereza- IEEMT.

A fundação da Escola representou para a comunidade de Seberi um salto 
de qualidade na área educacional, social, cultural e religiosa, fazendo jus ao que 
diz o Hino da Escola “A Seberi nós traremos, cultura e educação”, e, desde então, 
o “Madre” tem marcado sua presença na história do nosso Município. O atual 
I. E. E. Madre Tereza, deixou de ser uma escola particular em 1971, quando o 
prédio foi adquirido pela administração municipal e passou a administração do 
Estado em 1973. O Madre Tereza continua sua missão de, como diz a Filosofia 
da Escola “Educar para o pensar, sentir e agir” através do trabalho desenvolvido 
pelos seus professores e funcionários junto aos alunos, atendidos nos três turnos 
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de funcionamento da escola, em turmas de Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Curso Normal de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Curso Normal – 
Aproveitamento de Estudos e Curso Subsequente Técnico em Vendas.

Irmãs Fundadoras

Primeiro projeto da escola modificado após a execução
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Prédio do Madre Tereza em construção – 1960

O compromisso com a qualidade da educação é mantido através do 
trabalho coletivo de todos os educadores, da Equipe Diretiva e de toda a 
comunidade escolar coordenado pelas suas entidades representativas – CPM, 
Conselho Escolar, Grêmio Estudantil - que trabalham incansavelmente para a 
manutenção da estrutura física da escola, que conta com Laboratórios de Ciências 
da Natureza e de Informática, Sala de Atendimento Especializado ao Educando, 
Ginásio de Esportes, Salas Multimídias, Refeitório, Cantina, Parque Infantil, 
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Pátios coberto e aberto, Auditório, Biblioteca, Salas de atendimento específico 
aos cursos profissionalizantes, além de salas de aulas e setores de atendimento 
ao público agradáveis e climatizadas. A formação integral dos educandos é 
priorizada através do trabalho interdisciplinar realizado nos Projetos Vivenciais 
que culminam anualmente em um dos eventos a seguir: Feira de Ciências, 
Festival de Danças ou Festival de Teatro Estudantil, que proporcionam cultura e 
conhecimento não só aos alunos mas a toda comunidade local.

Vista aérea da escola

Nesses 60 anos de história do município de Seberi, marcamos nossa 
presença, crescemos juntos. Desejamos que as mãos estampadas em nossa 
bandeira, significando a força e a energia que impulsionam através do saber, nos 
permitam continuar colaborando nas conquistas desta cidade.

gr ê m i O es t u da n t i l tu l i O lu i z za n c h e t – ge t z

O Grêmio Estudantil da Escola Madre Tereza iniciou suas atividades 
voltadas para a cultura, esporte e política estudantil, em 9 de março de 1963, 
com o nome de Grêmio Estudantil Rui Barbosa. Foi seu primeiro presidente 
o aluno Evaldo Tomaz Schaffazick. Até o ano de 1967 o Grêmio manteve 
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esta denominação. Em 1968 foi mudado para “Grêmio Estudantil Tulio Luiz 
Zanchet”, como homenagem ao então prefeito de Seberi e benfeitor da entidade. 
Objetivo do GETZ: Desenvolver o espírito de iniciativa e socialização; o senso 
de responsabilidade e a capacidade de liderança.

Fonte: Eliandra Aparecida Fortes dos Santos

es c O l a es ta d ua l d e en s i n O fu n da m e n ta l pe d r O ge m e l l i

A Escola iniciou seu funcionamento em 08/03/1962 com o nome de 
Escola Municipal Dr. Horácio da Silva, fundada no mandato do primeiro 
prefeito de nosso município, Senhor Marcelo Zanchet. Pertencia ela ao SEDEP 
(Serviço Descentralizado do Ensino Primário). Após 12 anos, em março de 
1974, passou a Estadual como anexo do Grupo Escolar Alfredo Westphalen. 
Começou a funcionar num prédio de madeira construído pelo Senhor Pedro 
Gemelli. O Senhor Pedro Gemelli nascido em 29 de junho de 1887, patrono 
da escola, foi um dos desbravadores deste município, chegou aqui em 1923, 
construiu um moinho e uma serraria movida a vapor na então Boca da 
Picada(como era chamado nosso município). Também construiu uma escola, 
denominada Gemelli, onde atualmente é a residência do Senhor Vitório Inácio 
Hamerski e pagou por sua conta os primeiros professores. Pensando em ampliar 
e desenvolver as potencialidades naturais deste local, trouxe a família Zanchet 
a qual instalou a Usina Zanchet fornecendo energia para nosso município. Em 
1968 no mandato do prefeito Túlio Luiz Zanchet, a Escola foi construída de 
alvenaria com 03 salas de aula, secretaria e cozinha, com terreno próprio no 
local onde atualmente funciona.

No dia 30 de maio de 1978 em Sessão realizada na Câmara de Vereadores, 
o vereador Paulo Danuzio Gemelli entrou com uma indicação para que a Escola, 
localizada no Bairro Boca da Picada, ao desmembrar-se do Grupo Escolar 
passasse a chamar-se Pedro Gemelli, progenitor deste vereador.

Em 14 de março de 1979, através do decreto nº 28623, desmembrou-se do 
Grupo Escolar Alfredo Westphalen, passando a chamar-se: Escola Estadual de 
1º Grau Incompleto de Seberi de 1ª à 4ª série com 123 alunos e sob jurisdição 
da 20ª Delegacia de Educação de Palmeira das Missões, tendo como Diretora a 
professora Maria Cerenita de Souza.
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A indicação feita pelo vereador Paulo, no ano de 1978 foi aceita e no dia 
27 de Março de 1980 recebeu a denominação de Escola Estadual de 1º Grau 
Incompleto Pedro Gemelli através da portaria nº 17.001.

Em 22 de setembro de 1983, foi autorizado o funcionamento da 5ª série.
Em 28 de outubro de 1987, foi autorizado o funcionamento da 6ª série.
Em 10 de junho de 1991 foi autorizado o funcionamento da 7ª e 8ª séries e 

a escola passou a chamar-se Escola Estadual de 1º Grau Pedro Gemelli.
Em 15 de agosto de 1991 foi autorizado a funcionar a Pré-escola nível B.
Em 22 de dezembro de 1998 foi autorizado o funcionamento da Classe 

Especial para alunos.
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Através da portaria de designação nº 00342/00 de 02/02/2001, 
passou a denominar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro  
Gemelli.

Em 07/04/2004 foi autorizado o funcionamento da Educação de Jovens e 
Adultos Ensino Fundamental.

Em 07/07/2004 autorização da pré-escola nível A
Em 03/09/2004 autorização da sala de recursos- Deficiência Mental.
 
ProFessores QUe exerCeraM a DIreção nesTa esCoLa
Maria Cerenita de Souza- 14/03/1979 a 09/01/1985
Nilda Pithan dos Reis- 10/01/1986 a 14/12/1988
Maria José Prestes Antunes – 15/12/1988 a 10/10/1994
Noemia de Oliveira Prestes – 11/10/1994 a 06/03/1995 vice-diretora 

substituta legal.
Noemia de Oliveira Prestes – 07/03/1995 a 30/12/1999
Elenita Pegoraro – 30/12/1999 a 29/12/2003
Noemia de Oliveira Prestes – 30/12/2003 a 30/12/2006
Mara Ignez Müller Sperandio -30/12/2006 a 29/12/2009
Mara Ignez Müller Sperandio -29/12/2009 a 29/12/2012
Noemia de Oliveira Prestes -03/12/2012 a 05/05/2015
Mara Ignez Müller Sperandio – 06/05/2015 a 29/12/2015 vice-diretora 

substituta legal.
Mara Ignez Müller Sperandio – 30/12/2015 a 29/12/2018.
Mara Ignez Müller Sperandio – 30/12/2018 até a presente data.
A escola atende uma clientela de Ensino Fundamental nove anos, Sala de 

Recursos e EJA e está situada na Rua Bento Gonçalves, nº 2042 no Bairro Boca 
da Picada. Tem como filosofia: “Caminhar juntos, comunidade escolar, para 
que haja um desenvolvimento humano, cultural e social de todos os envolvidos 
no processo educativo.”. Conta com a participação de pais, alunos, professores 
e funcionários compondo o Círculo de Pais e Mestres(CPM), Caixa Escolar 
e Conselho Escolar as quais contribuem para o bom andamento do processo 
ensino-aprendizagem.
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 O Projeto Político Pedagógico tem por finalidade refletir a ação educativa 
e vivenciar a filosofia da Escola, orientando o educando para a participação 
política no exercício da cidadania através de projetos educacionais desenvolvidos 
pela instituição.

 No ano em que Seberi completa 60 anos de emancipação político-
administrativa, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Gemelli 
se orgulha em fazer parte da construção desta história, contribuindo com a 
educação de nossa terra. Atualmente, o quadro de profissionais da educação 
está assim constituído:

Diretora: Professora Mara Ignez Müller Sperandio
Vice-diretora: Clarisse de Mello da Silva
Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional: Eliane Canton, 

Catiane Regina da Rocha Pegoraro e Marcia Regina Barrea,
Professores: Angela Maria Hageman Machado, Carmen Rosa Albarello 

Vieira, Eliete Casal, Franciela Meller Lacerda, Joelma Ines da Rocha, Lais 
Franciskievicz Frizon, Leda de Fátima Sperandio, Lisiane Michels Wommer, 
Maria Serli de Souza Sydloski, Maria Terezinha Giongo, Marilia Tonioli, Nadia 
Gorete do Prado, Naira Fernanda Rieger Fortes, Neuza Salete Sauer, Pricilla Reis 
Pegoraro, Terezinha Valderes Rabaioli.

Funcionários: Andrea Raquel Chemin, Edirudia Wodzik, Evan Carlos 
Kerber, Inez Filipiaki, Inez Sierota, Leila Regina Pedroso Rodrigues, Marcel 
Prestes Antunes, Marilei Ramos Martins, Sirlei de Fatima T. da Silva Cezar, 
Vanessa Cristina Fernandes Menezes.

Fonte: Mara Ignez Müller Sperandio

es c O l a e. e. e. fu n da m e n ta l il da sc h a f f e r va r i z a -   
di s t r i t O de ba r r i n h a

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Ilda Schaffer Variza, localiza-
se no Distrito da Barrinha, município de Seberi, distante 23 km da cidade. O 
Educandário de Ensino foi criado através do Decreto nº 16.423 de 24 de Janeiro 
de 1964, recebendo  o nome de Escola Rural de Barrinha e, em 05 de Setembro 
de 1977, através do Decreto de Reorganização nº 25.938 passou a chamar-se 



   411   

Escola Estadual de Ensino Fundamental de 1º Grau Ilda Schaffer Variza. De 
acordo com a portaria nº 342 de 02 de janeiro de 2001 passou a atual designação: 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Ilda Schaffer Variza. 

Este Estabelecimento de Ensino foi construído em terras de propriedade 
do Senhor Ângelo Variza, numa área de quarenta mil metros quadrados, sendo 
que sua área construída é de 397,20 m2.

A Escola possui Ensino Fundamental de nove anos de formação, e 
tem como princípio norteador a filosofia: “Integrar-se aos planejamentos de 
escola para raciocinar com liberdade e responsabilidade desenvolvendo suas 
potencialidades e exercendo, desde já, sua consciente cidadania”. 

A diminuição do número de alunos acontece devido ao êxodo rural que 
vem ocorrendo em toda a região, e porque não dizer em todo o Brasil, o que 
preocupa, não só a escola, mas também a sociedade como um todo.

Fonte: Francisco Trevisan

 

as s O c i a ç ã O de pa i s e am i g O s dO s exc e p c i O n a i s de se b e r i 
apa e de se b e r i – rs (1984 -  2019)- 34 an O s

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Seberi é responsável 
por manter a Escola de Educação Especial- Cantinho da Esperança; A fundação 
da APAE aconteceu em 30 de agosto de 1984, na cidade de Seberi. A criação 
da APAE aconteceu durante a gestão do Prefeito Municipal Senhor Vilson de 
Mello, razão pela qual foi escolhido como patrono, com a participação especial 
do Conselho Municipal de Educação, através de sua presidente professora Duilsi 
Bérni Reátegui Navarro e também primeira presidente da APAE, com o apoio de 
um dinâmico grupo de pessoas da nossa sociedade.

A primeira Diretoria eleita foi assim constituída: Presidente: Duilsi Bérni 
Reátegui; Vice-presidente: Terezinha da Silva; Secretária Geral: Rosa Maria dos 
Santos; 2° Secretário: Antonio Carlos Ribeiro da Silva; 1° Tesoureiro: Maria Diva 
B. Dalla Valle; 2° Tesoureiro: Antonio Gavron.

A ideia surgiu da carência que o município tinha em relação aos seus 
cidadãos com necessidades especiais. Um grupo de pais, preocupados com o 
futuro de seus filhos, resolveu criar uma forma de atendimento às pessoas com 
deficiência. Em decorrência desta mobilização, no primeiro semestre de l984, 
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começavam a ser atendidos no Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, 
pela professora Maria Malaquias, o grupo de alunos com necessidades especiais, 
enquanto a professora Genoveva Sabino da Silva, fazia um curso de Educação 
Especial no Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, em Canoas, o qual 
lhe permitiu assumir a referida turma após o término do curso no mesmo ano. 
As profissionais através do conhecimento a respeito da existência de instituições 
APAEanas, apresentaram a proposta de formalização institucional, ou seja, a 
fundação da APAE no município de Seberi. O maior objetivo era criar uma 
escola para atender os alunos com deficiência, visando promover a educação, 
reabilitação e integração social.

Flagrante da inauguração da APAE

Avaliando os anos passados, desde a criação da APAE, acreditamos que 
a imagem da mesma, perante a comunidade, obteve avanços, através de visitas, 
estímulos, companheirismo, respeito, trabalhos voluntários e contribuições, com 
apoio da Federação Nacional, Federação Estadual, Governos municipais bem 
como da 20ª Coordenadoria Regional de Educação, do 2º Conselho, Diretorias, 
comunidade escolar e comunidade em geral.

A escola atende hoje aproximadamente 70 (setenta) estudantes, com as 
seguintes deficiências: auditivas, físicas, visuais, intelectuais/múltiplas. A escola 
ainda atende outras síndromes, como: down, tourette, autismo e algumas que 
ainda estão em fase de diagnóstico. Vale destacar que estes diagnósticos são 
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emitidos por médicos neurologistas, com o apoio das avaliações e pareceres 
pedagógicos, bem como dos profissionais das áreas de fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, assistência social e demais profissionais que atuam na instituição.

Dependências atuais da APAE – 2019

Neste texto não temos a possibilidade de nominar todas as pessoas, muito 
menos cada imagem, de tantos homens, mulheres e crianças que deixaram ao 
longo destes anos impressa na escola a valorosa participação. A cada gestão 
tanto das diretorias da APAE quanto das equipes diretivas da escola, foram 
dezenas de colaboradores, apoiadores, voluntários, padrinhos que merecem 
eterna gratidão.

Fonte: Karine Stefanello em pesquisa realizada nos documentos e dados da Escola 
de Educação Especial- Cantinho da Esperança APAE – Seberi

un i v e r s i da d e ab e r ta d O br a s i l -  uab

No ensino universitário o Município possui Polo da Universidade Aberta 
do Brasil – UAB. O sistema Universidade Aberta do Brasil é um programa 
articulador entre governo federal e entes federativos que apoia instituições 
públicas de ensino superior a oferecerem cursos de nível superior e de pós-
graduação por meio do uso da modalidade de educação a distância. O projeto 
de polo UAB para o município de Seberi foi feito em julho de 2006 quando 
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o prefeito Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, visualizou a concretização deste 
sonho e acatou o desafio. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
coordenada pela professora Iracema Terezinha Rodrigues, dedica-se, então, à 
elaboração do projeto. Dentre tantos, estiveram à frente desse processo Marlise 
da Silva Goffi, Marcos Antonio Corbari, Sandra Cezar e Elton Cocco Martins.

Neste mesmo ano começa o estabelecimento de parcerias com algumas 
entidades: Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, sob a direção de Aurélia 
Pereira Fortes (primeira sede do Polo no município) e Secretaria de Educação 
do Estado – SEC, comandada por Nelsi Müller. Em 25 de setembro de 2006 
sai publicado no Diário Oficial o Termo de Cessão de Uso nº 198/2006 dado 
pelo secretário de Estado Pedro Gabril Kenne da Silva, termo este que concede 
o espaço físico de parte do terceiro andar do Instituto Estadual de Educação 
Madre Tereza para utilização da UAB por tempo indeterminado e sem ônus da 
ocupação. Depois, o polo mudou-se para a Avenida Flores da Cunha, nº 113 por 
questões de acessibilidade no qual permanece atualmente instalado.

Alunas do Curso de Pedagogia em frente ao Polo UAB de Seberi

No dia 30 de outubro de 2006, o Polo de Seberi recebe avaliação favorável 
pela Comissão de Seleção responsável pela avaliação de processo seletivo de 
Polos de Apoio Presencial para o Sistema UAB. No dia 03 de novembro de 2006, 
o prefeito Marcelino recebe um ofício do diretor do Departamento de Políticas 
em Educação a Distância da SEED/MEC, Sr. Hélio Chaves Filho, apontando a 
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professora Ana Lucia Rodrigues Guterra como selecionada para ser a primeira 
coordenadora do polo da UAB de Seberi. 

O Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil foi criado 
pela Lei Municipal nº 2589 de 26 de março de 2007 e foi inaugurado no dia 28 de 
novembro de 2007. Os primeiros Acordos de Cooperação Técnica que celebram 
a união do Ministério de Educação, o município de Seberi e as universidades 
federais são: nº 239/2008 com a UFPEL e nº 278/2008 com a UFSC.

 • A primeira equipe de trabalho do polo da UAB de Seberi em 2007 foi:
Coordenadora de Polo - Ana Lucia Rodrigues Guterra; Secretário- 

Marcos Antonio Corbari; Técnico em informática - Anderson Vidal Figueiredo; 
Funcionária - Liliane Rosana Felício Bueno; Tutoras do Curso de Pedagogia 
UFPEL - Naira Fernanda Rieger Fortes e Karine da Luz; Tutores do Curso de 
Matemática UFPEL - Simone Bottene e Ricardo Augusto Pereira; Tutores do 
Curso de Administração UFSC - Gilberto de Souza e Valnei Viana; Curso de 
Ciências Econômicas da UFSC - Everton Wisbtzki da Silveira e Ronaldo Lima 
dos Santos; Curso de Ciências Contábeis da UFSC - Daltro Rogério Maurer e 
Neide Morigi da Silva.

A atual equipe de trabalho é formada pela secretária – Karine Tasso, 
auxiliar de biblioteca Jacqueline Andréia Drehmer e o Técnico de informática 
Cassiano Ávila do Prado.

Foram Coordenadores do Polo UAB de Seberi: Ana Lucia Rodrigues 
Guterra (2006- 2012); Altério José Troian (2013 e 2014), Iara Maria Rosa Gobbo 
Camargo (2015- 2016); a partir de 2017 até o momento, Ana Lucia Rodrigues 
Guterra.

Em 2019, as universidades parceiras do Polo são: a Universidade Federal de 
Santa Maria- UFSM (com as graduações: Licenciatura em Educação do Campo, 
Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Computação) e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (com a Licenciatura em Geografia).

Em 2020, com nova parceria do Instituto Federal Sul-Riograndense, 
houve o ingresso de 30 alunos para a Especialização Lato Sensu em Educação: 
Espaços e Possibilidades para a Educação Continuada - CPEAD, câmpus de 
Pelotas. Também a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC: 
Assistente Administrativo, Gestor de Microempresas, Assistente de Controle de 
Qualidade e Operador na Web.

A UFRGS, neste ano, oferta a graduação em Biblioteconomia com 40 vagas.
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O polo UAB de Seberi possui os requisitos físicos solicitados pela CAPES 
como laboratório de informática, sala de aula, secretaria, sala da coordenação, 
biblioteca, sala do servidor, cozinha e banheiros com acessibilidade. Quanto aos 
recursos humanos o Polo tem um técnico de informática, secretária e auxiliar de 
biblioteca todos concursados para trabalhar na UAB de Seberi. 

Missão: Assume difundir e preservar o conhecimento, a pesquisa e a 
cultura, buscando atingir excelência em ensino superior a distância.

Visão: Ser reconhecido como referência em educação a distância, 
contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da região formando 
profissionais competentes e de reconhecida qualificação.

Valores: Ética, transparência, responsabilidade, Comprometimento e 
competência.

No ano de 2020 o Polo UAB de Seberi completa 13 anos de existência 
na comunidade seberiense. É um polo regional de ensino superior público, 
gratuito e de qualidade, possui alunos de cerca de 20 municípios da região. Ele 
desempenha importante papel social na educação superior para que futuros 
profissionais tenham oportunidade de se capacitar para se desenvolverem no 
mercado de trabalho e atuarem na educação nas diferentes localidades da região.

Fonte: Ana Lucia Rodrigues Guterra

2 sa ú d e

6.2.1 a sa ú d e n O pa s s a d O

A semelhança do que sucedeu em outras áreas, a saúde também começou 
do modo mais incipiente possível.

Dona emília Kopeski santana, chegada em 1923 diz:
— Quando a gente adoecia tinha um ‘curandeiro’ que dava remédios de 

homeopatia. Era um negro velho. As mulheres ganhavam filhos, umas ajudando 
as outras.

Foi perguntado se não havia problemas nos partos. Veio a resposta:
— As mulheres eram fortes e não se afrouxavam para a dor.
 Obs. Dona Emília teve 17 filhos, 100 netos e 70 bisnetos.
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Dona hermínia Martins de Queiroz, aqui chegada em 1921, completa:
O primeiro médico que conheci era o Dr. Fürh. Não sei de onde ele veio. 

Morava ali onde é o ‘Ginasião’. Atendia aos doentes nas casas. E se necessitassem 
de um vidro de óleo para um purgante tinha-se que montar a cavalo e ir a Palmeira 
buscar. Não existia farmácia. O ‘seu Zanatta tinha só homeopatia.

Dona regina Ciotti, aqui chegada em 1926, acrescenta:
Eu lembro do Vitório Canini que era ‘farmacêutico’, mas dava só remédio de 

ervas: Maravilha Curativa ou ‘Palhano’. Não lembro do primeiro médico.

o senhor antonio Carlos gemelli, chegado em 1927, reforça os 
depoimentos:

Havia um médico meio provisório, o Dr. Carraro, de Iraí. Depois veio o Dr. 
Horácio que era de Santo Ângelo. Era médico formado. Bebia muito. Às vezes ia 
pegar o pulso do doente e pegava no pulso dele. O Dr. Carraro era sozinho, fixando 
residência, por algum tempo, neste município. O Dr. Josilco veio depois. Praticava-se 
medicina caseira com chás, unguentos, escalda-pés, etc31.

Daí, para chegar-se à prática médica e para-médica, assessorada pela 
instalação de uma estrutura hospitalar ainda precária, passaram-se vários anos. 
O primeiro hospital e a primeira farmácia foram instalados em 1931, segundo o 
depoimento do senhor Sadi Missel.

Após a emancipação do município começou a ser adotada gradativamente 
uma configuração padronizada com o sistema nacional de saúde. Firmaram-
se convênios com o INPS, FUNRURAL, IPERGS e outras instituições 
previdenciárias; instalaram-se Unidades Sanitárias, Ações Integradas de Saúde e 
o Departamento Municipal de Saúde.

Fonte: Retirado do livro Seberi: 109 anos de História

2.2 a s a ú d e n O p r e s e n t e

A Secretaria Municipal da Saúde de Seberi foi criada em 1989, pela lei 
municipal nº 389/89. No que se refere aos serviços de saúde, o município de 

31 Dr. Horácio faleceu em Seberi e seu corpo está enterrado no cemitério João XXIII.



   418   

Seberi dispõe de um hospital (Fundação Hospitalar PIO XII), cinco unidades 
de estratégia de saúde da família (ESF) e uma Secretaria Municipal de Saúde. O 
município de Seberi possui quatro equipes do programa estratégia de saúde da 
família, abrangendo uma cobertura de 100% da população.

Seberi possui um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,723, o 
que que este valor está bem próximo dos parâmetros nacionais que tem um IDH 
de 0,766 já com relação ao IDESE (Índice de Desenvolvimento Sócio Econômico) 
Seberi apresenta-se na posição estadual 319. O IDESE é um índice sintético, 
inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (ONU), que abrange um 
conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos classificados em quatro 
blocos temáticos: Educação; Renda; Saneamento e Domicílios; e Saúde. Ele tem 
por objetivo mensurar e acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado, 
de seus municípios e Conselhos de Desenvolvimento Regional (COREDE’s), 
informando a sociedade e orientando os governos (municipal e estadual) nas 
suas políticas socioeconômicas. (FEE, 2009).

No que tange aos números referentes a morbidades e mortalidades, 
segundo dados do IBGE (2010), Seberi teve 79 óbitos, sendo que destes, as 
principais causas de mortalidades, bem como, de internações hospitalares 
compreenderam: doenças do aparelho circulatório, neoplasias, causas não 
especificadas, doenças do aparelho respiratório, causas externas de mortalidade. 
O coeficiente de mortalidade infantil é de 7,41 por mil nascidos vivos e a 
expectativa de vida ao nascer é de 70,97 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde recebe recursos financeiros das seguintes 
esferas governamentais:

Governo Federal: Atenção Básica; Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar; Vigilância em Saúde; Assistência Farmacêutica; 
Gestão do SUS; Investimentos na Rede de Serviços de Saúde.

Governo Estadual: Política e Incentivo a Atenção Básica, Assistência 
Farmacêutica Básica, Rede de Urgência e Emergência, Estratégia de Saúde da 
Família e Primeira Infância Melhor.

Governo Municipal: Onde o Município juntamente com o Conselho 
Municipal de Saúde aplica os recursos a atendimento da população, 
aprovados em Atas e contados nos planos de Aplicações, enviados sempre 
aos departamentos competentes, onde os gastos posteriores são constatados 
nos relatórios de gestão junto aos anexos correspondentes. As aplicações dos 
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recursos atualmente perfazem um percentual de 14,75% dos recursos próprios 
do orçamento municipal. A habilitação para municipalização foi através da 
NOB/93 e reenquadrada pela NOB/96 de 02/98.

Or g a n i z a ç ã O e fu n c i O n a m e n t O da se c r e ta r i a mu n i c i pa l d e 
sa ú d e

Para adaptar o órgão ao cumprimento das responsabilidades assumidas 
com a gestão do SUS - municipal, bem como, qualificar os serviços prestados 
e garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, a secretaria municipal de 
saúde está subdividida nos seguintes setores:

a) Administração
b) Farmácia Básica
c) Vigilância Sanitária
d) Vigilância Ambiental.
f) Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador.
g) Saúde Bucal
h) Estratégia de Saúde da Família
i)  Núcleo de Apoio a Saúde da Família.
j)  Primeira Infância Melhor.
l)  Prestação de Serviços: Laboratoriais, de Imagens, fisioterapia, Consulta 

Especializada.
A Secretaria Municipal da Saúde dispõe de 72 profissionais, sendo que 

destes 25 são Agentes Comunitários de Saúde e 04 profissionais com contrato 
terceirizado.

Fonte: Lourdes Gemelli

2.3 pa n d e m i a d e cO v i d-19

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou 
pandemia de coronavírus (WHO, 2020). A COVID-19 é uma doença causada 
pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico 
variando de infecções assintomáticas a quadros graves (BRASIL, 2020). Tendo 
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em vista proporcionar um serviço de atenção e vigilância de casos de síndrome 
gripal (SG) e contactantes, no município foi criado um ambulatório para este 
fim. No decorrer da pandemia o Ministério da Saúde (MS) limitou a oferta de 
testes para diagnóstico aos municípios. No entanto, permaneceu a urgência de 
diagnóstico oportuno da COVID-19, a fim de minimizar a cadeia de transmissão 
viral em residentes e trabalhadores.

Os atendimentos do ambulatório iniciaram no dia 18 de março de 2020. 
Até 22 de setembro do mesmo ano foram atendidos 17,19% da população 
seberiense, inclusas também pessoas que trabalham no município, mas residem 
em outro local. Destas, 55,15% apresentavam sintomas e 44,85% estavam 
assintomáticas. Do total de atendimentos, 97,33% foram testados. Até essa data, a 
proporção da população seberiense diagnosticada com COVID-19 foi de 3,15%. 
Dos casos positivos, 42,60% apresentaram SG e 57,40%, eram assintomáticos. 
A taxa de mortalidade por COVID-19 até o dado momento é de 18,6 / 100.000 
habitantes32.

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde

As recomendações de prevenção à COVID-19 foram: Lavar com frequência 
as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienizar-se com 

32 Vigilância epidemiológica da covid-19 no município de Seberi / RS. Greici Kelli Tolotti, 
Gracielli Ana Miotto Fiametti, Gilian González Santiago, Nathália Braga Gomes, Evelin 
Anatalia de Souza Linden, Patrícia Evelyn da Costa Jardim.
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álcool em gel 70%.Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com a 
parte interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção 
fácil com as mãos não higienizadas. As pessoas tiveram que manter distância 
mínima de 1 (um) metro em lugares públicos e de convívio social. Precisaram 
evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Evitar circulação desnecessária nas 
ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Recomendou-
se a utilização de máscaras em todos os ambientes como uma barreira física, 
em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas33. No 
fechamento do arquivo deste livro ainda é difícil prever o final da história pela 
falta de uma vacina que imunize a população.

im pa c t O s da pa n d e m i a d O cO r O n av í r u s (c O v i d-19)

O ano de 2020 foi um ano atípico, pois mudou nossas vidas, nosso 
cotidiano. A pandemia alterou o cenário social, econômico, educacional, cultural 
e político causando impactos às nossas realidades. 

Com a necessidade de contenção da mobilidade social, houve a imposição 
do distanciamento social, que teve impacto direto na economia com o 
fechamento de estabelecimentos comerciais, academias, estádios... Houve um 
abalo na saúde física e mental da população, inúmeras internações, óbitos e um 
crescente medo de adoecimento e morte. As pessoas passaram a usar máscaras 
em larga escala para a proteção coletiva. 

A pandemia antecipou mudanças que já estavam em curso, como o 
trabalho remoto, educação à distância, compras on-line. Percebeu-se que 
houve fortalecimento da empatia, da solidariedade e uma revisão de hábitos de 
consumo. Foram inúmeras iniciativas de confecção e doação de máscaras.

Por terem sido privadas de sair de casa, viajar, participar de eventos, jogos, 
as pessoas se voltaram mais à família e atividades domésticas. No trabalho, 
o home-office deixou de ser uma alternativa, para ser uma necessidade. Os 
restaurantes tiveram que adaptar-se com serviços de entrega. As missas, cultos, 
shows, jogos, espetáculos passaram a ser on-line, em vez de presenciais. Com 
o isolamento social as lives e as vendas pela internet cresceram e as empresas 

33 Como se proteger. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca#como-se-proteger acesso em: 22/10/2020.
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tiveram que se reinventar. Houve o fechamento das escolas e universidades, e os 
gestores, educadores, famílias e alunos precisaram aprender e ensinar de forma  
diferente. As aulas passaram a ser remotas com lives e tarefas à distância. Todos 
precisaram adaptar-se às aulas virtuais.

Ninguém sabe o desfecho desta pandemia. Existem iniciativas de 
laboratórios de vários países que buscam através da pesquisa e tecnologia uma 
vacina. No entanto, até o momento não existe vacina para imunizar a população.

3 as p e c t O s cu lt u r a i s d e se b e r i

Seberi caracteriza-se por ser um somatório de culturas que ainda 
não se fundiram, mas que constituem no todo a cultura seberiense. Daí não 
encontrarmos, por enquanto, um elemento predominante, mas um caldo de 
tendências importadas das regiões de onde vieram os primeiros povoadores, 
e que foram atenuadas e modificadas em função da convivência com outros 
grupos de bagagens diferentes. Alguns destes, receptivos a influências externas, 
apresentaram sinais de mudanças; outros mais resistentes permaneceram 
encapsulados em seu conservadorismo. Exemplo disto são os núcleos do 
interior do município como Linha Carmo e Pinhal, com traços culturais que se 
distinguem dos praticados pelos moradores da sede do município.

Os valores, o modo de relacionar-se, os costumes, os preconceitos, as 
superstições, a linguagem falada, a alimentação, o vestuário, a habitação, o 
modo de desenvolver as atividades agro-pastoris, o senso comercial fizeram 
da comunidade seberiense um mosaico, cujo riquíssimo substrato possui 
características únicas e ímpares. Citem-se os núcleos das Linhas de Anjo da 
Guarda e Barra Funda que guardam tradições características como os Ternos de 
Reis; o sotaque curioso, com a sintaxe invertida dos descendentes de poloneses 
da Linha Carmo e Pinhal; o dos descendentes de italianos da Linha Mundo 
Novo; o “cantado” dos descendentes dos açorianos de Taquari e Triunfo.

A população de nosso núcleo urbano recebe uma influência maior dos 
meios de comunicação de massa do que os habitantes rurais. Ela reproduz assim 
mais intensamente, a cultura imposta pela indústria de consumo, sofrendo forte 
tendência à descaracterização.
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Mas toda essa ‘policromia’ de culturas evidenciada no meio rural também 
tende a se modificar em função dos mesmos meios de comunicação, pois não 
há localidade do interior cuja população não esteja em dia com os programas de 
TV, evidenciando que tendem a acompanhar o comportamento urbano.

Com isso registra-se a evidência de um paulatino desaparecimento do 
mosaico cultural seberiense tendendo à unificação das mentalidades rural 
e urbana, o que já se pode observar nas novas gerações. Contribuíram para 
isso, muito a centralização da educação na zona urbana, o transporte escolar, a 
extinção das escolas municipais. Sem contar com a influência massiva do acesso 
às mídias sociais.

Mesmo assim, Seberi se distingue pela contribuição variada das etnias que 
fizeram um mosaico de sua população. Usos, costumes, vocabulários, sotaques, 
crenças remetem ainda que de forma atenuada aos imigrantes poloneses, 
açorianos, italianos, alemães, afrodescendentes ascendentes da atual população.

Entende-se por atividade social qualquer empreendimento executado por 
uma parte ou pelo todo dos integrantes de uma sociedade. Tão logo formada a 
malha social, uma série de necessidades coletivas reclama soluções. Estas são 
geralmente resolvidas por empreendimentos grupais. Trataremos a seguir de 
como a vila de Fortaleza atendeu suas necessidades coletivas.

o senhor avelino Padoan narra:
Aos poucos começaram a organizar a sociedade. Eu fui eleito, junto com 

outros, para formar a Comissão que fundaria o Clube Recreativo. Foi comprado 
um terreno do fiscal ‘Cica’ de Palmeira por seis contos de réis. Para fazer o alicerce 
pagamos oito contos ao João Pires. Fomos tratar da medição. Falamos com o sub-
prefeito e conseguimos que o clube ficasse com vinte e cinco metros de frente. O 
terreno era de duzentos metros e a prefeitura doou mais um pedaço.

Dona hermínia Martins de Queiroz, aqui chegada em 1923:
— Sobre a igreja, o que a senhora relata?
A igreja começou num galpão onde os carreteiros sesteavam. Quando 

o Padre vinha para rezar a missa, a gente limpava e preparava tudo. O padre 
vinha de Palmeira das Missões uma vez por ano. Fazia os batizados, a primeira 
comunhão e os casamentos. Quando o padre vinha para fazer os casamentos na 
igreja, muitos noivos já tinham filhos grandes.



   424   

o senhor guilherme argenta, que chegou aqui em 1934, nos fala do 
cemitério:

Quando faleceu a esposa do Hugo José Otonello que trabalhava com o 
Zanatto, mandaram abrir a sepultura em Osvaldo Cruz, e o presidente da igreja 
não queria deixar enterrar a mulher lá. Aí nós levamos o corpo e resolvemos 
sepultá-la a qualquer custo. Na volta o João Queiroz disse:

— Agora nós vamos todos escolher um terreno para o nosso cemitério. Eu 
vou dar a terra para enterrar todas as pessoas que morrerem aqui.

Não aceitou sociedade. O primeiro sepultado foi o irmão do ‘seu’ Herculano, 
que foi morto num baile, no Chico Domingos.

Antes desse cemitério existia aquele do Gemelli, lá onde hoje estão as 
terras do Ruaro, mas era muito retirado. E, em, Osvaldo Cruz, a pessoa tinha 
que ser associada. Depois que o João doou as terras todos eram donos. Ninguém 
precisava ser sócio. Ele deixou uma parte reservada à família Queiroz. Ali todos 
enterravam seus mortos como achavam melhor. Por isso observamos até hoje 
que o cemitério de Seberi não segue um planejamento.

Percebe-se que, em Seberi, como em toda a comunidade, os moradores 
se agruparam para a realização de empreendimentos sociais coletivos, quer 
fossem direcionados para a construção de um patrimônio comunitário, tais 
como capelas, escolas, estradas, cemitérios, salões, etc., quer para satisfazer 
as finalidades culturais e de lazer, tais como rifas, ternos de reis, baile, festas 
populares, campanhas beneficentes educativas.

Com a expansão dos alicerces sociais essas atividades foram se tornando, 
obviamente, mais diversificadas, abrangentes e sistematizadas, passando a 
envolver, em muitas delas, toda a comunidade municipal. Citem-se as festas 
religiosas como a da Padroeira, a Semana Santa com seus atos litúrgicos, 
procissões, Semana do Município, Semana da Pátria, Semana Farroupilha 
e o Acampamento Farrapo, mateadas, festas da colônia ou a Colônia em 
Festa, festas juninas, rodeios, Semana do Natal com a Campanha Magia do 
Natal, Shows variados na Praça da Matriz, carnaval, feiras agroindustriais, de 
artesanato, do livro ou a FLIS, eventos esportivos, campeonatos municipais, 
gincanas.

São atividades comuns a quaisquer comunidades, mas se prestam a um 
congraçamento dos munícipes, constituindo-se como fator agregante de nosso 
povo. Este fato é de suma importância, pois um povo só é rico na medida 
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em que preserva a sua própria cultura, da qual os eventos citados são um fiel 
reflexo.

Fonte: Seberi: 109 anos de história com acréscimo de dados atuais.

4 as p e c t O s ec O n ô m i c O s d e se b e r i 

Observada a topografia das terras abrangidas pelo município, depara-se 
com dois tipos de formações. O primeiro é constituído de terras dobradas ou 
acidentadas, no qual a flora se apresenta compactada, acompanhando os cursos 
d’água e cobrindo os declives existentes.

O segundo tipo diz respeito à zona de campo, cuja vegetação é rala, 
abrigando “capões” intercalando as plantações. Os primeiros povoadores 
localizaram-se nos campos, interessados que estavam na criação de gado. Eram 
pessoas de origem lusa ou castelhana, biribas ou seus descendentes, assim como 
fugitivos das revoluções. O contingente de povoadores seguinte, de origem 
polonesa, italiana, alemã e “taquariana”, desenvolveram a atividade lavoureira, 
fixando-se nas terras dobradas mais férteis e ricas em madeira. Essas terras 
propiciaram-lhes uma identificação topográfica com as que foram deixadas 
em seus pontos de origem. Nelas puderam dar continuidade às atividades que 
exerciam anteriormente ligadas a agricultura familiar.

Assim, a paisagem seberiense, com o fluxo dos povoadores foi sofrendo 
uma alteração mais acentuada nas regiões acidentadas. Os proprietários 
precisavam abrir clareiras para as suas lavouras, desta forma foi se produzindo 
um desmatamento, sendo a madeira aproveitada, em parte, nas construções, 
outra como fonte de combustível para uso doméstico e ainda em exportações 
para a República Argentina (vide depoimento do Sr. Antonio Gemelli).

Uma das primeiras atividades econômicas então, foi a instalação de 
serrarias que ofereciam madeira para o consumo local e a exportação para 
outras regiões. Além da criação de animais, mulas, gado bovino e suíno para 
consumo da região e exportação para outras regiões.

Com o advento da cultura do trigo (primeiro plantador Sr. Valentin Azzulin 
em 1915), e da soja (final da década de 60), a maioria dos proprietários entendeu 
que haveria mais lucros econômicos, transformando suas invernadas de gado em 
granjas. Aqui houve a absorção das pequenas propriedades em favor das grandes 
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e a expulsão dos posseiros. Este é o fator principal de transformação da paisagem 
dos campos.

Começaram as derrubadas de capões, assoreamentos, entulhamento 
de sangas e rios com a destruição da mata ciliar, destocamentos, drenagens de 
banhados e lagoas com o intuito de aproveitar ao máximo qualquer pedaço de 
terra disponível.

Se hoje em dia alguém pretende adquirir madeira de lei, praticamente não 
mais a encontra nas reservas florestais do município, o que demonstra o quanto 
a devassa foi grande. Pode-se observar que não houve nenhum planejamento na 
extração da madeira, tendo sido esquecidas as projeções do futuro.

Uma das maiores perdas econômicas com a destruição das áreas naturais 
foi a da erva-mate, começando por volta de 1948 com o advento das granjas e 
atingindo seu auge na década de 70 com a cultura intensiva da soja. Houve uma 
tentativa de replantar erva-mate em grande escala por representar um investimento 
altamente rentável que foi sufocada pela agricultura intensiva e hoje as indústrias 
de erva-mate do município importam a matéria-prima de outros Estados.

Com a mecanização das lavouras das granjas e a adoção da monocultura 
do trigo e soja houve uma dispensa de mão de obra, gerando o desemprego o que 
constitui a causa de um fenômeno – exôdo rural – cuja principal consequência é 
evidenciada pelo surgimento de vilas de indigência na periferia da cidade. Esse 
bolsão de miséria permaneceu na periferia por volta de três décadas.

Fonte: Seberi: 109 anos de História

ev O l u ç ã O ec O n ô m i c a

No final dos anos 90 e início dos anos 2000 houve uma reação positiva da 
pequena agricultura que começou a se diversificar. Em parte devido do incentivo 
dos governos, Emater, melhora também da educação do povo. Começaram a ser 
explorados a produção de leite, horticultura, suínocultura, aves. Passou a se ter 
uma visão de mercado. (Informações da Inspetoria Veterinária de Seberi).

Atualmente, só para exemplo, existe no município 10.000 aves para 
produção de ovos e mais dois aviários com 66.000 aves para engorda e abate. Há 
também creches de suínos que abastecem os suinocultores que depois abastecem 
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as indústrias locais. Vários produtores criam vacas leiteiras para abastecerem os 
laticínios da região.

at i v i da d e s pr O d u t i va s -  cr i a ç ã O 34

Produtores de Leite do Município de Seberi 251
Produção leite ano 10.890.904

Suínos Rebanho total: 36.170
Propriedades: 879

Propriedades produtivas 28 propriedades
Suínos de rebanho integrado 34.335

at i v i da d e s pr O d u t i va s – ag r i c u lt u r a 35

Área territorial 301,42 km²
Milho: Grãos 5.000 hectares + 1000 hectares silagem

Soja 10.000 hectares
Trigo 3.000 hectares
Feijão 700 hectares
Fumo 100 hectares

População rural - 4974 habitantes
número de localidades - 45
número de estabelecimentos rurais - 1445
agricultores familiares - 1327
agricultores não familiares - 128
Na sede do município o comércio e a indústria tem apresentado uma 

evolução positiva nos últimos anos passou de um período largo de estagnação 
para um período de crescimento. Nosso comércio tem gerado mais empregos 
contribuindo para o desenvolvimento econômico.

O distrito industrial foi criado pela lei municipal n° 877 de 02/02/88, 
com a finalidade de criar um ambiente favorável para toda a indústria. Assim, 

34 Dados fornecidos pela EMATER em março de 2019.

35 Dados fornecido pela EMATER em março de 2019.
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atualmente temos as agroindústrias, as ervateiras, laticínios, frigorífico, fábrica 
de telhas, de ração.

O cenário econômico atual no município é influenciado fortemente 
pelos fatores políticos e econômicos.  Esses fatos geram pressão em nossa 
economia e isso tende a afetar a comunidade como um todo. Nossa economia 
baseia-se na Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços. Duas empresas têm 
se destacado abrindo novas perspectivas para o município representando um 
avanço significativo para a industrialização da economia basicamente agrícola.

ad e l l e fO O d s /  Jbs - se a r a al i m e n t O s

A Adelle Foods, pertencente ao Grupo Labema, foi inaugurada em Seberi, 
no dia 22 de maio de 2015. Em 2012 iniciou-se o projeto de estruturação da 
indústria, que ocupa 26,37 mil metros quadrados de uma área de 450 mil metros 
quadrados cedida pela Prefeitura de Seberi. Situada às margens da BR 386 no 
Km 54, trabalha com processamento de carne suína e derivados com capacidade 
de abater 2000 cabeças por turno. Foi construída com as mais atualizadas 
tecnologias, máquinas de última geração, programa de sustentabilidade e 
autossuficiência energética, voltada para a exportação. A empresa e centenas 
de fornecedores e funcionários que nela trabalham movimentam a economia 
do município e da região. Em 2018, o número de abates foi de 46.041 (dados 
ACSURS). Em 01/08/2019, a empresa passa a ser JBS - Seara Alimentos S/A.

Fonte: site da empresa abril de 2019
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Exportações da Adelle Foods de Janeiro a maio de 2019
Fonte: Jornal O Alto Uruguai 22/06/2019

Vista aérea da JBS - Seara Alimentos S/A 
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ag r O b e l a al i m e n t O s – mó d u l O iv

No dia 10 de abril de 2018, foi inaugurado o módulo de confinamento de 
gado da AgroBella no interior do município de Seberi, na Linha Santana. É um 
confinamento de gado de corte, produção de “Carnes Premium”com estrutura 
para até 10.000 animais, dispostos em uma área de aproximadamente trinta 
mil metros quadrados. A grande maioria dos terneiros, provenientes de um 
raio de 150 km de Frederico Westphalen, são filhos de vacas holandesas com 
angus. Outra parte é oriunda de parcerias com produtores de leite da região. Os 
animais passam por um período de confinamento de cerca de 13 meses. A dieta 
utilizada é ração à base de milho, farelo de soja e outros cereais, sem a utilização 
de volumosos, como silagem ou feno. O objetivo é produzir animais com peso 
carcaça de 250 kg e acabamento de gordura ideal. O modelo de confinamento de 
Seberi é totalmente criação da AgroBella Alimentos, pensando nas necessidades, 
bem-estar e conforto animal. Algumas tecnologias empregadas são o telhado 
invertido que facilita a ventilação, teto solar que permite o aquecimento do 
ambiente em épocas mais frias do ano e cortinas automatizadas com sensores de 
temperatura para o inverno. Com relação à alimentação, os cochos também são 
automatizados, o que facilita o processo de distribuição de ração.

Imagem retirada do site da Rádio Sociedade Seberi
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Nos últimos anos, embora no cenário estadual e nacional vivam 
um período de estagnação e volatilidade, Seberi, na contramão da história vive 
um período de ascensão, especialmente em razão de investimentos iniciados 
em 2012 pela instalação do mais moderno frigorífico da América Latina no 
Município. Economicamente, um marco desenvolvimentista, que elevou o nível 
do empreendedorismo e influenciou diretamente diversos outros investimentos, 
nas mais variadas áreas trazendo um clima de muito otimismo.

Como consequência do salto da indústria, vislumbramos o crescimento 
do comércio, com a ampliação e abertura de novas empresas, especialmente na 
área de Prestação de Serviços, em função do grande aumento da demanda.

Atualmente o município vem apostando na agricultura e agronegócio 
- investimentos que estão sendo realizados através de incentivos oferecidos 
através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na área 
da suinocultura, avicultura e bovinocultura de corte e de leite, no sentido de 
alavancar o setor visando significativo incremento da movimentação econômica 
para os próximos anos.

Um aumento do crescimento no País vai depender das reformas, 
sobretudo da Previdência e de como vai se dar a consolidação fiscal. Contudo, 
é de viés otimista o cenário para os próximos anos no nosso município. Temos 
muitas oportunidades pela frente, que em comunhão, gestores e munícipes 
saberão aproveitar, elevando ainda mais nossos números e trazendo esperança 
de dias melhores em uma sociedade pujante e desenvolvida.

Fonte: Dados retirados no site da empresa
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PoDer exeCUTIVo, LegIsLaTIVo e 
jUDICIÁrIo

1 pO d e r ex e c u t i v O

ad m i n i s t r a ç ã O: ma r c e l O za n c h e t e ar l i n d O la s c h

Mandato: 04/06/59 a 31/01/64

Marcelo Zanchet nasceu em Guaporé – RS, dia 04 de fevereiro de 1913, 
filho de Valentin Zanchet e Rosa Lazaretti Zanchet.

Industrialista, casou-se com Regina Bonfanti Zanchet. Iniciou sua carreira 
política em Seberi, motivado pela nobre ideia de ver o município emancipado. Foi 

CAPÍTULO 7



   434   

eleito em 24 de maio de 1959, tendo como Vice-prefeito o Senhor Arlindo Lasch. 
Suas obras principais foram: construção das duas pontes sobre o rio Fortaleza; 
assinatura de convênio com o governo do Estado para a implantação do serviço 
descentralizado do ensino primário – SEDEP; construção de escolas pelo plano 
apólices do Governo do Estado, conhecidas por ‘brizoletas’; construção do 2° 
e 3° piso do Colégio Madre Tereza; construção e conclusão do calçamento da 
Avenida General Flores da Cunha; autorização da obra da escola e internato 
municipal Nossa Senhora do Calvário; aquisição do terreno e autorização da 
obra do Hospital de Caridade Papa Pio XII; construção de um parque infantil 
na Praça Presidente Kennedy.

Primeira lei sancionada no município de Seberi.

“LEI N°01/59.
“Dispõe sobre as leis a vigorar no município”.
Art. 1° - Ficam adotadas, pela execução nesta comuna todas as leis 

e regulamentos vigorantes no território de Palmeira das Missões, até que 
sejam promulgadas as leis próprias que deverão reger os destinos deste 
município.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua sanção.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi.
Em 25 de junho de 1959.

Marcelo Zanchet
Prefeito

câ m a r a d e ve r e a d O r e s d e s ua g e s t ã O:

Período de 04/06 a 31/12/1959
Paulo Borges Pereira; Sebastião Ribeiro da Costa; Arlindo Vieira Lopes; 

Rodolfo Menezes; Oswino Trentini; José Alves de Souza; Fausto Cezar Pereira, e 
Serafim Graciano Trentin (Suplente).
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Período de 01/01/1960 a 31/12/1963:
Túlio Luiz Zanchet; Harry Gomes Pedroso; Daniel Freitas de Oliveira; 

Emilio Wiechorek; Paulo Borges Pereira; Arlindo Vieira Lopes; Oswino Trentini. 
Suplentes: Serafim Graciano Trentin, Nelson André Spada e Rodolfo Emilio 
Rockenback.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: dr. tú l i O lu i z za n c h e t e ar l i n d O la s c h

Mandato: 01/02/64 a 31/01/69

Dr. Túlio Luiz Zanchet nasceu em 14 de abril de 1934 em Guaporé. Faleceu 
em Curitiba em 26 de Outubro de 2018.

Filho de Romano Zanchet e Ermelinda Gemelli Zanchet.
Bacharel em Direito, casou-se com Marlene Neves Zanchet e iniciou sua 

carreira política já muito cedo, como líder universitário, pois sempre manteve a 
preocupação com o social e com o progresso de seu povo.

 Suas principais obras foram: construção da praça da Paz; criação do 2° 
grau na Escola Madre Tereza; assinatura do Convênio para execução do Plano 
de Expansão Descentralizado do Ensino Primário; contrato com a Companhia 
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Riograndense de Saneamento – CORSAN; doação de terreno à Segurança 
Pública; doação do terreno para o Clube Recreativo Fortalezense – Lei n° 173/65; 
assinou Convênio de Divisão Municipalização do Ensino Médio Primário 
(DIMEP) da Secretaria de Educação e Cultura Estado; construção da Ponte 
do Lajeado Braga; construção da Ponte Fortaleza; construção do novo prédio 
da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores; assinatura do convênio 
com a ASCAR; aumento do parque rodoviário; continuação do calçamento; 
construção do Grupo Escolar Pedro Gemelli na Boca da Picada; aquisição de 
maquinário para a Escola Profissionalizante Madre Tereza; construção de vários 
prédios escolares.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: ca s e m i r O mi l a n i e za n O n i he m i e l e W s K i

Mandato: 1969 a 1973

Casemiro Milani nasceu em Frederico Westphalen, no dia 06 de março 
de 1934. Filho de Arthur Milani e Hermínia Rubert Milani. Comerciante de 
profissão, casou-se com Sidene Kerber Milani e iniciou sua carreira política em 
1965, quando foi eleito vereador, sendo um dos mais votados pela ARENA. Foi 
eleito em 15/11/69, tendo como Vice-prefeito o senhor Zanoni Hemielewski.
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Suas metas principais foram educação e saúde. Mediante pagamento, 
transformou o Colégio Madre Tereza de particular em público; construiu 
várias escolas, com sala de aula e moradia para o professor. Todas em alvenaria; 
deu os primeiros passos para a construção da Fundação Hospitalar Pio XII; 
instalou o Banco Bamerindus S/A no município; instalou a rede de telefones 
semi-automáticos, tornando Seberi um centro de comunicações de onde se 
poderia falar com todos o país; presidiu a comissão que mudou o curso da BR 
386, possibilitando que a mesma passasse por Palmeira das Missões, Seberi, 
Frederico Westphalen e Iraí; desapropriou um loteamento na Av. General Flores 
da Cunha para que a CORSAN fizesse um depósito para captação de água do 
Rio Fortaleza, abastecendo Seberi, Osvaldo Cruz e Frederico Westphalen.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: ad i l O n Os ó r i O d e Ol i v e i r a e ru i fi g u e i r e d O 
pe r e i r a

Mandato: 1973 a 1976

Adilon Osório de Oliveira nasceu em 17 de outubro de 1942 em Caçapava 
do Sul, RS. Filho de Nataly de Oliveira Dornelles e Maria Amália Osório de 
Oliveira. Engenheiro Agrônomo, casou-se com Cleci Cecília Tolfo de Oliveira.
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Iniciou-se sua carreira política em Seberi incentivado por colegas políticos 
e motivado pela problemática do homem do campo.

Foi eleito em 15 de novembro de 1972, tendo como Vice-prefeito Rui 
Figueiredo Pereira.

Suas metas principais eram educação, saúde e saneamento. Dentro destes 
objetivos, suas obras principais foram: a regularização do Colégio Particular 
Madre Tereza para Escola Estadual bem como dotá-la com maior mobiliário e 
instalando nela o escritório modelo.

Durante sua administração construiu seis escolas em localidades do 
interior, sendo em Ponte Fortaleza, Lajeado Pôncio, Barrinha, Nilo Fabris, Linha 
Carmo e Linha Nova.

No setor da saúde em sua gestão construiu o atual hospital de nossa cidade, 
Fundação Hospitalar Pio XII e o posto de saúde. Mudou o projeto de ligação do 
asfalto da BR 386, fazendo com que a cidade ficasse com dois acessos saída para 
Palmeira e o trevo Norte, saída para Frederico Westphalen. Ampliou a rede de 
água da cidade e de 3.500m de rede passou a 15.000m e o reservatório d’água 
passou a 200.000 litros; criação da comarca exercendo jurisdição sobre Erval 
Seco e Rodeio Bonito. A criação da comarca facilitou a instalação dos Registros 
Públicos; reforma e ampliação da rede elétrica, atingindo as comunidades de 
Barrinha, Mundo Novo, Nunes Parcianello e Galvões; foi adquirida uma patrola 
Caterpillar e um caminhão Mercedes Bens 1113; foram construídos 30 km de 
estrada beneficiando Mundo Novo, Barrinha, Paraguassu, Filipiaki e Pinhal; 
construção de 2 pontes no rio Fortaleza; doação do terreno para o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e a contratação de um técnico agrícola para orientação 
do produtor rural; aquisição de uma ambulância para transporte dos doentes; 
posto de polícia rodoviária federal; construção da casa do Juiz de Direito em 
convênio com a AJURIS; foi realizada em 1973 uma exposição agropecuária 
estadual com grande sucesso; foi realizado o 1° km de arrancada entre os 2 
trevos; foi formulado o 1° pedido para instalação da agência do Banco do Brasil 
em 15/08/75.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história
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ad m i n i s t r a ç ã O: JO s é alv e s d e sO u z a e ed m u n d O el i s e O 
re á t e g u i nava r r O

Mandato: 1977 a 1982

José Alves de Souza, nasceu em 07 de outubro de 1926, na cidade de Taquari, 
filho de Manuel Laforcade de Souza e de Maria do Carmo Alves de Souza.

Era comerciante, casou-se com Ledi Catarina Pereira de Souza.
Sua trajetória política acompanha a vida do município: foi vereador 

na legislatura de 1959 a 1964, quando assumiu a presidência da Câmara de 
Vereadores. Dedicou-se sempre a atividades políticas.

Suas obras principais foram: construção dos atuais prédios da Delegacia de 
Polícia, Brigada Militar, Ginásio de Esportes, Salão Comunitário da Vila São Luiz, 
Agência de Correios e Telégrafos, escolas municipais, pontes, pontilhões, bueiros, 
instalação de moderno sistema de iluminação a vapor de mercúrio na Av. General 
Flores da Cunha e na Praça da Paz; instalação da LBA, EMATER, CIRETRAN, 
FUNRURAL e Cartório Eleitoral; encampamento da Central telefônica municipal 
pela CTR com instalação do Sistema DDD e DDI; conclusão da casa da AJURIS; 
criação das agências bancárias do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Estadual; 
extensão da iluminação pública urbana e eletrificação rural a diversas localidades; 
escritura de áreas de terras de diversas escolas; aquisição de um veículo escolar 
para transporte de alunos e professores; ampliação do parque de máquinas e 



   440   

veículos; criação de uma metalúrgica para uso da Prefeitura; instalação de uma 
bomba de combustível para abastecimento dos veículos da Prefeitura; abertura 
de poços artesianos com a participação da secretaria do interior; pavimentação 
asfáltica de boa parte da Av. General Flores da Cunha.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: ed m u n d O el i s e O re á t e g u i nava r r O

Período: 15/05/82 a 31/01/83

Nasceu no dia 01 de agosto de 1937, em Lima, Peru. Filho de Guilhermo 
Reátegui Y Page e de Georgina Navarro Y Caferatta. Era médico e casou-se com 
Duilsi Bérni Reátegui. Ainda estudante, já militava na política universitária, em 
Porto Alegre, junto aos centros acadêmicos.

Em Seberi, dedicou-se as atividades profissionais, quando José Alves 
de Souza, candidato a prefeito, convidou-o para concorrer a Vice-prefeito. 
Homologada sua candidatura pela respectiva legenda, foi eleito, recebendo 
o diploma de vice-prefeito em 31/01/1977. Por diversas vezes exerceu, 
interinamente, o cargo de prefeito, assumindo, em definitivo na data citada acima, 
devido à renúncia do titular, que concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa 
do Estado.
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Durante sua administração realizou diversas obras importantes: 
delimitação do perímetro urbano da cidade; incorporação do ginásio de 
esportes ao patrimônio municipal; reestruturação e reativação da Biblioteca 
Municipal Érico Veríssimo; instalação e inauguração das principais agências 
bancárias (Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Estadual, Banrisul e Posto 
Avançado da Caixa Econômica Federal); conclusão e reforma de diversos 
prédios da rede escolar municipal e estadual e da Unidade Sanitária; aquisição 
e doação de máquinas, equipamentos e móveis para diversas instituições do 
município. Revestimento asfáltico e pavimentação de ruas; ampliação da rede de 
eletrificação em diversas localidades do interior; conclusão do prédio da Brigada 
Militar; instalação e inauguração da Central Telefônica Automática da CRT; 
construção de duas pontes, bueiros e pontilhões; encaminhou projeto de lei a 
Câmara de vereadores onde propôs reforma administrativa, plano de carreira 
dos servidores e magistério, e piso salarial ao funcionalismo e magistério. Este 
projeto não foi aprovado pela Câmara de vereadores.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: vi l s O n d e me l l O e lu i z Wi e c h O r e K i

Mandato: 1983 a 1988
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Vilson de Mello nasceu em 29 de dezembro de 1945 em Seberi- RS. 
Filho de Silvino de Mello e de Irene Ercília Sandri de Mello. Era técnico em 
contabilidade. Casou-se com Rosa Vitória Mazzon de Mello.

Despontou como líder na comunidade através de seu trabalho junto 
aos Clubes 4S, presidência dos STR de Seberi e Sub-gerência da Cooperativa 
Tritícola de FW LTDA. Concorreu à Prefeitura de Seberi, elegendo-se prefeito e 
assumindo em 31/01/83.

Suas principais obras: construção do parque de exposições; hípica 
seberiense; diversas quadras de esportes; diversas escolas; Posto da Polícia 
Rodoviária Federal; 48 embriões da COHAB; sanitários de alvenaria na 
Vila PROSAN; sanitários públicos; pontes; pontilhões; bueiros; elevação da 
Comarca de Seberi de 1° para 2° Entrância; doação do terreno para construção 
do FORUM; ampliação de diversas escolas; construção da telefonia urbana e 
rural; instalação de orelhões em diversos locais da cidade; doação do terreno e 
inauguração do prédio da Brigada Militar; instalação e inauguração da antena 
parabólica; criação do Conselho Municipal de Educação; departamento 
municipal de desportos; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Seberi; Departamento de Assistência Social; realização de trabalhos de base na 
Vila PROSAN, envolvendo socializações, higiene e saúde; doação de uma gleba 
de terra e construção de casas sistema mutirão; perfuração de poços artesianos 
com a canalização de projetos de abastecimento hidráulico em diversas 
localidades; ampliação da rede pluvial urbana; aquisição de uma viatura para 
uso da Polícia Civil; doação de terreno para construção da sede da Associação 
Comercial de Seberi; apoio para a reativação da mesma e doação de telefone 
para esta entidade; aperfeiçoamento da rede rodoviária municipal; ampliação 
e aperfeiçoamento do parque de máquinas e veículos da Prefeitura Municipal; 
aquisição de máquinas e equipamentos que vieram melhorar o desempenho 
dos serviços públicos municipais; ampliação das redes de eletrificação rural; 
aquisição de acervos para a Biblioteca Municipal; criação e construção de 
grandes escolas municipais; implantação do Plano para os funcionários 
municipais; concurso público; reforma administrativa; implantação do Plano 
de Carreira do magistério municipal com concessão de vantagens de 15% 
ao difícil acesso e 10% de gratificação de direção; percentual de aumento 
tomando como referência o salário mínimo vigente; aquisição da área do 
distrito industrial; organização da biblioteca ambulante; organização do CPM 
e seus devidos registros na STAS; aquisição de um veículo para supervisão 
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das escolas municipais; aquisição pioneira da região de um Odontomóvel 
para atendimento da clientela de escola rural; captação e distribuição de 
água para aprimoramento do abastecimento urbano; asfaltamento de parte 
da Av. General Flores da Cunha e do acesso à Sociedade Aquática e Cultural 
Seberiense; calçamento em um grande número de ruas; aquisição de uma 
escultura de sucata de ferro, medindo 5 metros de altura, simbolizando 
um índio, portanto nas suas mãos uma secção de pedras semi-preciosas do 
qual jorra uma fonte luminosa; criação da Associação dos Funcionários da 
Prefeitura e doação de uma área de terra para construção da sede; criação das 
secretarias da Saúde e Agricultura; construção de quatro sub-postos de Saúde 
no interior do município; criou a 1° exposição-feira do município.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

ad m i n i s t r a ç ã O: JO s é alv e s d e sO u z a e ca s e m i r O mi l a n i

Mandato: 01/01/1989 a 12/05/1991

José Alves de Souza, nasceu em 07 de Outubro de 1926, no Município de 
Taquari – RS, filho de Manoel Laforcade de Souza e de Maria do Carmo Alves 
de Souza. Assumiu pela segunda vez a prefeitura no ano de 1989. Período 1989 
a 12/05/1991 data de sua trágica morte.
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suas principais obras foram:
Na área da Educação: expressivos foram os investimentos desta 

administração no campo da educação, uma das metas prioritárias. Porém as 
melhorias não ocorreram somente no plano de escolas em si, mas inclusive com 
os próprios professores, oportunizando a todos, especialização e treinamento 
dentro da área. As principais realizações foram:

- Ampliação da Escola Estadual Alfredo Westphalen e legalização do 
terreno e escrituração do mesmo;

- Ampliação da Escola Estadual Pedro Gemelli e legalização do terreno e 
escrituração do mesmo;

- Construção da Escola Estadual Jandira Hauch – Linha Lajeado Poncio;
- Construção da Escola Estadual Rosalino Giongo – Linha Mundo Novo;
- Construção da Escola Municipal Santana – Linha Santana;
- Construção da Escola Municipal Pe. Bernardo Pinto Brandão – Linha 

São Sebatião;
- Construção da Escola Municipal Waldemar Barros – Linha Bonita;
- Construção da Escola Municipal Emílio Wieczorek – Linha Mundo 

Novo;
- Construção da Escola Municipal Papa PIO XII – Linha Pessegueiro;
- Construção da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima – Linha Boa 

Vista;
- Construção da Escola Municipal São Francisco de Paula – Linha 

Harmonia;
- Construção da Escola Municipal Anjo da Guarda – Linha Anjo da 

Guarda;
- Construção da Escola Municipal Paraguassú do Prado – Linha 

Paraguassú;
- Construção da Escola Municipal Prof. Iracema Silveira da Cruz – Linha 

Markoski;
- Criação e construção da Escola Municipal Atílio Bonatti – Linha Bonatti;
- Criação e construção da Escola Municipal São Luiz – Linha Engenho 

Queimado;
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- Ampliação das Escolas Municipais de: Linha Ciotti, Linha Carmo, Linha 
Lajeado Silvano;

- Reforma e pintura em todas as escolas municipais;
- Criação e Construção da Escola da Vila PROSAN;
- Criação da 6º, 7º e 8º série na Escola Municipal de Linha Carmo;
- Criação da 6º, 7º e 8º série na Escola Municipal de Lajeado Silvano;
- Criação da 5º e 6º série na Escola Municipal de Linha Ciotti;
- Criação da 6º série na Escola Municipal de Linha Paraguassú;
- Criação da 5º série nas Escolas de Linha Queiroz e Lajeado Bonito;
- Criação da Creche Municipal “Pequeno Príncipe” e construção do 

prédio;
- Aquisição de material didático e pedagógico para as Escolas Municipais 

e de material escolar para alunos carentes;
- A Biblioteca Pública Municipal teve seu acervo aumentado com cerca de 

2.000 novos títulos;
- Implantação do Transporte Escolar, beneficiando especialmente filhos de 

agricultores e Professores Municipais que necessitavam deslocar-se;
- Aquisição de 01 ônibus usado, 02 micro-ônibus novos; 02 kombi, 01 

automóvel volkswagen gol, todos adquiridos em 1989 e 1990;
- Construção de quadras de esportes no interior do Município;
- Construção do Ginásio Municipal de Esportes;
- Realização do Concurso Público para o Magistério e Serventes para as 

Escolas Municipais;
- Plano de Carreira do Magistério.
- Conseguiu junto ao Governo do Estado uma viatura para a Polícia Civil 

e Brigada Militar.

bancos:
- Primeiramente conseguiu a instalação de um Posto Avançado do Banco 

do Brasil S/A. Pouco tempo depois a transformação em Agência;
- Instalação da Caixa Econômica Estadual;
- Instalação do BANRISUL S/A.;
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- Instalação de um Posto Avançado e Social da Caixa Econômica Federal 
S/A.

na zona Urbana:
- Implantação de redes de esgoto pluvial na Av. General Flores da Cunha 

e ruas adjacentes;
- Asfaltamento da Av. General Flores da Cunha, com execução de canteiros 

centrais ao longo da mesma, com arborização, ajardinamento e iluminação a 
vapor de mercúrio e asfaltamento em outras ruas;

- Calçamento em diversas ruas de nossa cidade;
- Aquisição de terreno e construção das casas do Projeto Mutirão;
- A Administração Municipal, em conjunto com a CEEE, procederam 

a reforma e ampliação da rede elétrica na cidade, inclusive com a troca de 
transformadores e implantou a rede no Bairro Ipiranga e Promorar II e outros;

- Em conjunto com a CORSAN, foi executada parte da obra de captação 
de água do Rio Fortaleza;

- Início da obra do Centro Administrativo Municipal;
- Aquisição de um automóvel para o Gabinete do Prefeito;
Setor de Obras: ao fim de possibilitar um melhor andamento dos serviços, 

ao assumir a Prefeitura Municipal, no ano de 1977, uma das primeiras medidas 
foi com relação ao Parque de Máquinas, que passou por uma renovação total, 
com a aquisição de muitos maquinários (02 tratores de esteiras; carregadeira; 
02 caminhões caçamba; trator agrícola; rolo compactador; compressor de ar; 
retroescavadeira; carreta agrícola; e carros chevette e caravan);

- Aquisição de um equipamento para Usina de asfalto;
- Aquisição de terreno e construção de amplas instalações para o Parque 

Rodoviário Municipal.

na zona rural:
- Execução de redes de eletrificação rural nas Linhas: São José do Braga, 

Caxambú, Batista, São Dimas, Caracol, Pessegueiro, Anjo da Guarda, Lajeado do 
Mico, Lajeado Silvano, Conceição, Nova, Lajeado do Meio, Engenho Queimado, 
Santana, Lajeado Bonito, Queiroz, Noro, Chico Domingos, Carmo, Ponte 
Fortaleza, Mundo Novo, Ciotti e outras;
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- Incentivo aos agricultores com abertura de açudes e estradas de lavoura;
- Execução de redes d’água, podemos destacar as de Linha Carmo e Linha 

Bonita I;
- Conservação e abertura de estradas e ensaibramento das mesmas;
- Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros.

na área da saúde:
- Aquisição de uma ambulância;
- Fornecimento de consultas, exames e medicamentos gratuitos as pessoas 

carentes;
- Transporte de doentes a centros especializados, conforme eram 

encaminhados;
- Conseguiu recurso financeiro junto ao Ministério da Saúde, para 

aquisição de um Aparelho de Raio X;
- Contratação de Médicos e Odontólogos;
- Instalação de gabinetes odontológicos;
- Construção de um sub-posto de saúde em Linha Osvaldo Cruz.

na área da assistência social:
- Uma das prioridades da Administração José Alves de Souza, sempre foi 

o Social, as crianças e as pessoas carentes sempre foram o alvo de sua atenção, 
sendo que as crianças, diariamente recebiam alimentação em creches e Escolas 
de nossa cidade;

- Realização de cursos de tais como acolchoados, tricô, crochê, artesanato, 
corte e costura, culinária, marcenaria, horta e outros;

- Iniciou o trabalho com crianças e adolescentes, o qual posteriormente 
foi ampliado e hoje é o Centro Integrado Criança do Futuro;

- Iniciou também o trabalho de valorização das pessoas idosas, com 
promoção de almoços, recreação e trabalhos manuais.

Com o lema “SEBERI NA MARCHA PARA O PROGRESSO”, José 
Alves de Souza, realizou sua administração com o objetivo de conseguir um 
desenvolvimento econômico que promovesse o bem estar da comunidade, 
lutou por uma melhor qualidade de vida de seus munícipes, não se interessando 
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apenas pelo crescimento numérico das obras e serviços, mas especialmente pela 
sua qualidade.

Fonte: Tereza de Souza Rodrigues

administraçãO: casemirO milani

Mandato: 14/05/1991 a 31/12/1992

Vice-prefeito de José Alves de Souza, assumiu o Município de Seberi em 
14/05/1991 até o dia 31/12/1992, num total de 01 (um) ano de 09 (nove meses). 
Casemiro nasceu na cidade de Frederico Westphalen em 06/03/1934, filho mais 
jovem de Artur Milani e Herminia Rubert Milani, Casemiro possuía o curso 
Técnico em Contabilidade, realizado na cidade de Porto Alegre-RS.
 Entre as várias obras de sua gestão político-administrativa podemos 
destacar a construção de redes de eletrificação rural da Linha Ciotti. Construiu 
redes de água, unidades habitacionais para a população menos favorecida, bem 
como, a construção da adutora de água ligando o rio Fortaleza da propriedade 
de Osvaldo Albanio à cidade de Seberi-RS, com recursos próprios do Município. 
Foi uma obra de grande porte, que hoje beneficia a população nos meses de 
maior estiagem do ano.

Fonte: Casemiro Milani Júnior
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ad m i n i s t r a ç ã O: lu i z JO ã O qu e i r O z e al da n O r bO t t e n e

Mandato: 1993 a 1996

Luiz João Queiroz nasceu em Seberi no dia 3 de janeiro de 1958. Filho 
de Luceval Queiroz e Adolge Conte Queiroz. Bacharel em Administração de 
empresas, é casado com Neli Terezinha Pompeo Queiroz.

Entre as principais realizações destaca-se:

- Calçamento: Considerando o alto alcance social (geração de emprego, 
melhoria das condições de vida, valorização das propriedades e economia na 
manutenção das vias públicas), este setor mereceu atenção especial. Foram 
construídos 39.690 m2 no interior, 1ª obra de calçamento rural executada no 
Estado do RS, interligando a cidade com a Ponte Fortaleza, divisa com Erval 
Seco. Na cidade, especialmente Bairros e Vilas, foram 35.696 m2.

- Construção de muros, pórtico, portões e calçamento no Cemitério 
Municipal. Construção de Ponte sobre o Rio Fortaleza, convênio com Erval 
Seco. Construção de Ponte sobre o Rio Braga, convênio com Jaboticaba.

- Instalação da Telefonia Celular, através do Sistema Rádio Base. Início 
das atividades da Secretaria da Indústria e Comércio e com ela a reativação 
da Associação Comercial, realização da Feira-Exposição, criação do Berçário 
Industrial com 05 pequenas indústrias e a instituição da compra premiada, 
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“Seberi dá certo, é só acreditar”, que elevou a arrecadação em 1995, alcançando 
a 18ª colocação do Estado.

- Criação dos Distritos do Lajeado Bonito e Barrinha. Criação do CMD 
– Conselho Municipal de Desportos. Presidência da AMZOP em 1994. Criação 
do Coral 4 de Junho. Início das atividades do Projeto Conviver – 3ª Idade.

- Implantação e Funcionamento do Projeto “Criança do Futuro”. Criação 
do Conselho Municipal da Agricultura. Realização do 1º Seminário Estadual 
sobre a Cultura da Erva Mate. Implantação do Programa Agentes Comunitários 
de Saúde.

- Projeto, Convênio e Liberação dos Recursos para a construção das casas 
do Bairro Independente. Projeto, Convênio e Liberação dos Recursos para a 
construção do Auditório da Escola Madre Tereza. Transporte de estudantes de 
1º, 2º e 3º Graus, Cursinhos, Curso de Enfermagem e Supletivo.

- Eleição para Diretores das Escolas Municipais.

- Instituição e denominação oficial ao evento e a criação da bandeira da 
“Aldeia Farrapa”, através de concurso público.

- Criação do cognome “Seberi - Fortaleza do Alto Uruguai”. Instituição 
por Decreto Municipal da “Prestação de Contas” a cada final de exercício.

- Instituição do valor da diária do Prefeito exatamente igual a dos 
Servidores. Gastos com pessoal ultrapassavam todos os limites. Foi instituído 
um programa de demissão voluntária reduzindo substancialmente, que somado 
aos aposentados e aos que pediram demissão, totalizou numa redução de 65 
servidores do quadro efetivo durante a gestão.

* Destaca-se que nesse mandato ocorreu a grande transformação da 
economia do País com a implantação do “Plano Real” atingindo diretamente 
as administrações municipais, zerando a inflação que era de 1% ao dia. Criação 
dos grupos das diversas etnias.

Fonte: Luiz João Queiroz
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 ad m i n i s t r a ç ã O: al c e O bO n a d i m a n e rO b e r t O JO s é sc h m i d t

1o Mandato: 01/01/1997 a 31/12/2000
2o Mandato: 01/01/2001 a 31/12/2004

Data de nascimento do Gestor: 22/07/1955. Local de nascimento: Seberi 
– RS. Filiação: Vitória Bonadiman e Sadi Velci Bonadiman. Formação: Ensino 
Fundamental completo. Esposa Dagmar Gemelli Bonadiman.

Principais obras e realizações 1997 a 2000:
- Construção do Auditório, salas de aula, cozinha, refeitório, laboratório, 

muros e passeios junto ao Instituto Estadual de Educação Madre Tereza.
- Construção e ampliação de Sistemas de abastecimento de água, nas 

seguintes localidades: Linha Nunes e Parcianello, Linha Pessegueiro, Linha 
Bonadiman, Linha Tesoura, Linha Santana, Linha Martins, Linha Anjo da 
Guarda, Linha Harmonia e São Sebastião.

- Construção do Centro Administrativo Municipal, com auditório e 
espaço para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

- Apoio na Construção do Centro da Melhor Idade Vida Ativa, junto ao 
Prédio da Prefeitura Municipal.

- Construção de Ginásio Municipal, junto à Escola Municipal Alfredo 
Ramos, na Linha Chico Domingos.
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- Construção de 28 casas no Bairro Independente, através do Programa 
Habitar Brasil.

- Construção de 14 casas junto ao Bairro Santo Antônio, um Centro 
Comunitário, bem como a instalação de rede de abastecimento de água pela 
CORSAN para a Comunidade.

- Construção e aquisição de equipamentos para Agroindústria de 
Laticínios Seberi.

- Construção e equipamentos do abatedouro municipal de bovinos e 
suínos, com fábrica de embutidos, por administração direta de funcionários 
da Prefeitura e mão de obra voluntária de agricultores, junto à Cabeceira do 
Lajeado do Mico. Atualmente administrado pela Empresa Nina Alimentos Ltda.

- Construção e equipamentos para Agroindústria de Doces e Conservas 
Kinkas.

- Apoio na Construção de Agroindústria de derivados de mandioca na 
Linha Lajeado do Mico.

- Calçamento do acesso à Rodoviária Municipal de Seberi.
- Realização de calçamento de diversas ruas, em parceria com moradores 

do Município.
- Apoio na execução de redes e instalação de energia elétrica para mais de 

300 famílias no meio rural e urbano.
- Construção do Centro de Geração de Renda, na Avenida Flores da 

Cunha, esquina com a Rua José Garibaldi, onde por muitos anos funcionou 
indústria de confecções têxteis e atualmente Padaria.

- Aquisição de área e pavilhões, junto ao BR 386, Km 47, acesso à Rua 
Zanoni Hemielewiski, onde instalaram-se: mecânica de máquinas pesadas 
e fabricação de perfuratrizes, marmoraria, pré-moldados, Cavel peças de 
máquinas agrícolas, placas de serigrafia, guincho e chapeação. 

- Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Túlio Luiz 
Zanchet da Linha Carmo;

- Recuperação de pontes, pontilhões e bueiros no interior e na cidade.
- Aquisição de ambulância para Secretaria Municipal de Saúde.
- Aquisição de diversos equipamentos para atenção em saúde, como: 

ultrassom, Raio X e outros.
- Aquisição de ônibus novos para o transporte escolar.
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- Aquisição de máquinas retroescavadeiras.
- Formação das primeiras patrulhas agrícolas do Município, com as 

seguintes máquinas e equipamentos: tratores agrícolas, plantadeiras, distribuidor 
de adubo orgânico, carretões e ensiladeiras, distribuidor de calcário, plantadeiras 
tração animal, pulverizadores, tração animal,

- Criação da Comissão Municipal de Emprego e Renda, Incentivando 
diversas empresas na conquista de financiamento com juros subsidiados para 
construção, ampliação, aquisição de equipamentos e capital de giro, através do 
PROGER – Programa de Geração de Emprego e Renda.

- Operacionalização do Programa Primeiro Emprego, em parceria com o 
Estado do Rio Grande do Sul e Empresas do Município, viabilizando trabalho 
para jovens de 16 e 24 anos, com salário pago durante seis meses pelo Estado.

- Realização da EXPOSEB 1997.
- Realização da 1ª Mostra Comercial de Produtos Agropecuários, 

Indústria, Comércio, Serviços e Artesanato.
- Serviços e hora máquina de trator sobre esteira nas propriedades rurais, 

troca-troca de sementes de milho, pastagem, adubo e calcário com pequenos 
agricultores familiares. 

Principais obras e realizações 2001 a 2004:
- Construção da Creche Municipal Zilá Beck Gemelli, no Bairro Aparecida, 

onde atualmente funciona a Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde).
- Construção e ampliação de Sistemas de abastecimento de água, nas 

seguintes localidades: Linha Boa Vista, Linha Camargo e Batista, Ampliação no 
Mundo Novo e Linha Nova, Linha Piava, Linha Bonita, Caracol e Linha Bulegon.

- Reconstrução de pontes na Linha Carmo, Anjo da Guarda, Linha Ciotti, 
Gruta da Linha Carmo e Linha Pinhal, com recursos através do Ministério da 
Integração Nacional, otimizando a utilização dos mesmos, por administração 
direta, com mão de obra dos funcionários do município e agricultores das 
comunidades beneficiadas.

- Construção de módulos sanitários domiciliares para famílias de baixa 
renda.

- Realização de calçamento de diversas ruas, em parceria com moradores 
do Município.
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- Apoio na execução de redes e instalação de energia elétrica para mais de 
220 famílias no meio rural e urbano.

- Construção e equipamentos para Central Regional de Comercialização 
de Hortifrutigranjeiros, junto ao BR 386, Km 47, onde atualmente está instalada 
indústria de placas de serigrafia.

- Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Amália 
Gemelli Bottan.

- Recapeamento asfáltico da Avenida General Flores da Cunha.
- Fortalecimento da parceria com moradores da área urbana para execução 

de obras de calçamento.
- Incentivo à bacia leiteira, suinocultura e avicultura com abertura de 

buracos de silagem, terraplenagens para construção e ampliação de estrebarias, 
pocilgas e aviários, cascalhamento de acesso às propriedades e outros.

- Ampliação do prédio do Centro Integrado Agrícola e Doméstico Criança 
do Futuro, aquisição de equipamentos de informática e outros.

- Reforma da Escola do Bairro Santo Antônio (PROSAN).
- Aquisição e instalação de pracinhas nas escolas: Maria Amália Gemelli 

Bottan, Creche Zilá Beck Gemelli, Escola Alfredo Ramos na Linha Chico 
Domingos e Escola Rosa da Silva Braga da Linha Nova.

- Aquisição de computadores e outros equipamentos e mobiliários para 
Escolas Municipais.

 - Distribuição de kit material escolar e uniforme escolar gratuito para os 
alunos da rede municipal de ensino.

- Implantação da primeira turma do EJA – Educação de Jovens e Adultos 
da Região.

- Aquisição de duas Kombis novas; dois micro-ônibus novos.
- Assistência alimentar, social, médica e odontológica para os alunos da 

rede municipal de ensino.
- Auxílios para aquisição de material de construção e mão de obra para 

construção e reforma de casas, para pessoas em situação de risco habitacional.
- Aquisição de eletrocardiograma e outros equipamentos para atenção em 

saúde.
- Aquisição de mais tratores, carretões, ensiladeiras, plantadeiras e outros 

equipamentos para Patrulha Agrícola.
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- Fortalecimento das atividades da Comissão Municipal de Emprego e 
Renda, Incentivando diversas empresas na conquista de financiamento com 
juros subsidiados para construção, ampliação, aquisição de equipamentos 
e capital de giro, através do PROGER – Programa de Geração de Emprego e 
Renda.

- Fortalecimento do Programa Primeiro Emprego, em parceria com o 
Estado do Rio Grande do sul e Empresas do Município, viabilizando trabalho 
para jovens de 16 e 24 anos, com salário pago durante seis meses pelo Estado.

- Apoio na Realização das edições da EXPOSEB 2001 e 2003.
- Conquista do Programa Bolsa estiagem para famílias de agricultores 

atingidas pela seca.
- Criação do CIGRES – Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos e conquista do Primeiro Lugar no Brasil, no Projeto 
encaminhado através do Edital nº 05/2001 Chamada I, do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente – FNMA, destinando recursos para Implantação da obra da 
Central de Triagem, Compostagem e destinação Final de Resíduos, em área 
adquirida pelo Município de Seberi, as margens da BR 386, acesso ao Distrito 
do Lajeado Bonito. Além da aquisição da área, foi conseguida a Licença de 
Instalação, liberação de recursos e início dos processos licitatórios para execução 
das obras, que inicialmente atenderia 17 Municípios da Região. Atualmente são 
mais de 30 Municípios.

- Apoio para mais de 50 famílias sem terra ou com pouca terra, para 
conquista de financiamento subsidiado através do Programa Banco da Terra e 
ainda, financiamentos para infra-estrutura e equipamentos através do PRONAF 
A.

- Criação da Lei Municipal nº 1.938/2002, de incentivo às empresas 
Urbanas e Rurais foi possível, realizar o apoio para instalações de empresas 
como:

- Fábrica de Telhas de concreto Bonfanti;
- Fábrica de Baterias;
- Aquisição de área e terraplenagem para instalação das Granjas Balestreri 

de engorda de suínos, uma na Linha Carmo e outra na Linha Piava, com 
capacidade de 18 mil suínos, proporcionando geração de trabalho e renda no 
município e, significativo aumento de arrecadação Municipal. Essas granjas 
despertaram futuramente o interesse na Instalação do Frigorífico Labema 
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Alimentos (Adelle Foods), considerando a grande disponibilidade de matéria 
prima próximo ao empreendimento.

- Apoio de máquinas para terraplenagem para instalação das Cerealistas 
RICE / PLANTASUL, AGRICENTER e outras.

Fonte: Renato Gemelli Bonadiman

ad m i n i s t r a ç ã O: ma r c e l i n O ga lv ã O bu e n O sO b r i n h O e             
lu i z JO ã O qu e i r O z

1o Mandato: 2005 a 2008
2o Mandato: 2009 a 2012

Marcelino Galvão Bueno Sobrinho nasceu em 14/02/1946 em Seberi. 
Filho de João Galvão Bueno e Ursulina Camargo Galvão Bueno. Formado em 
Ciências Econômicas pela Unicruz na cidade de Cruz Alta. É casado com Dinai 
Maria Figueiredo Bueno.

A família vivia da exploração da erva-mate e agricultura familiar. Seu pai 
tinha um engenho de erva-mate, e as vendas eram feitas com um caminhão 
Ford do seu Lindolfinho, viajavam por estradas de chão vermelho, vendendo 
o produto pelo interior de vários municípios da região. Nos períodos de férias 
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vendia loteria, indo em companhia do amigo Círio Miotto de bicicleta até Erval 
Seco. Seu sonho de adolescência era ser médico, mas seu pai não pôde custear 
seus estudos, apesar das grandes lutas que travou para dar o melhor para seus 
filhos.

Em 1969 casou-se com Dinai Figueiredo companheira de lutas e constituiu 
uma família de quatro filhos, Marcelo, Marceli, Ana Rúbia e Marcelino Junior, 
que os brindaram com nove netos. Seus primeiros passos na política foram dados 
na cidade de Cruz Alta, onde exercia a função de administrador do Projeto Passo 
Real, primeiro Projeto de Reforma Agrária do Rio Grande do Sul até implantar 
um trabalho coletivo, de diálogo, de partilha junto aos agricultores.

Em 1974, quando retornou a sua cidade, iniciou um trabalho de construção 
e revitalização do partido MDB junto a companheiros que até hoje fazem parte 
dessa agremiação. Elegeu-se para prefeito para a gestão 2004-2008. Teve como 
princípio básico o pensamento de André Mabraux: “O interesse da ação está 
naquilo que se faz e não naquilo que se diz”. Foi reeleito para o período de 
2009-2012. Dando continuidade ao princípio de fazer sem esquecer que: “todo 
homem tem sonhos, que lhe pertencem e estes sonhos o acompanham pela vida 
inteira. Vigilante: Sonhei e alcancei”.

Obras do governo 2005- 2012:
- Conservação e melhorias nas estradas vicinais com empedramento e 

alargamento;
- Incentivo aos agricultores na disponibilização de conhecimentos e 

melhoramentos genéticos das atividades agrícolas e pecuária, bacia leiteira, 
sementes e suinocultura;

- Acompanhamento técnico aos agricultores através de agrônomos, 
veterinários e técnicos agrícolas;

- Parceria com a EMATER;
- Adesão ao Programa “Luz para Todos” e “Água para Todos” em parceria 

com Governos Federal e Estadual;
- Abertura de poços artesianos;
- Criação de Patrulhas Agrícolas;
- Aquisição de equipamentos agrícolas;
- Aquisição de área para instalação o Parque de Máquinas, e aquisição de 

equipamentos e maquinários rodoviários;
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- Incentivo para a comercialização dos produtos agrícolas a artesanais das 
comunidades rurais na “Colônia em Festa”;

- Adesão projeto “Minha Casa Minha Vida”, com 60 unidades habitacionais;
- Parceria com o Sindicato dos Trabalhadores de Seberi, na conquista de 

mais de 30 habitações rurais;
- Implantação do “Condomínio Fortaleza”, com a construção de 80 

apartamentos.
- Remodelação da Praça da Paz, com a construção da Concha Acústica;
- Construção da Escola de “Educação Infantil” Bem-me-quer, no Bairro 

Aparecida;
- Construção do PSF do Bairro Aparecida;
- Construção da Escola de Educação Infantil Vó Marieta;
- Pavimentação Rural da BR-158/386 até a Comunidade de Mundo Novo;
- Reestruturação e remodelação do Parque Municipal de Rodeios;
- Implantação do SAMU Básico;
- Projeto de remodelação e ampliação do Centro Administrativo;
- Construção do Largo Municipal Amazonas Cândido Mayer junto ao 

Centro Administrativo Municipal;
- Reversão de área de 12.000 m² junto ao DAER onde foi edificado o 

Fórum;
- Captação de Recursos junto ao MEC e licitação para a construção da 

Escola Municipal Dra. Ada Maria Hemielewski com 12 salas de aula;
- Aquisição do imóvel e remodelação do prédio para o funcionamento do 

ESF da Boca da Picada;
- Instalação sede da AMZOP com cedência do local e aprovação dos 

Prefeitos;
- Aquisição de 45 hectares de terra para a construção do complexo 

LABEMA (hoje JBS / Seara Alimentos), além de outros incentivos;
- Licitação da obra e construção da Usina de Resíduos Sólidos – CIGRES;
- Aquisição em anexo de mais de 20 hectares de área para futuras 

instalações do CIGRES;
- Criação da “Casa de Passagem Aconchego da Paz”, em parceria com os 

municípios de Erval Seco, Dois Irmãos das Missões e Seberi;
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- Implantação do Projeto “Primeira Infância Melhor”- PIM e ampliação 
do número de Agentes Comunitários de Saúde;

- Manutenção e melhoramento das Escolas Municipais;
- Aquisição de mobiliário e equipamentos para as Escolas Municipais;
- Instalação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em Seberi 

“Seberi capital do Estado por um dia”;
- Trabalho diuturno para melhorar a imagem do nosso município junto 

ao cenário regional;
- Construção de 8 abrigos de ônibus na cidade;
- Implantação do Polo de Educação a distância de Ensino Superior da 

Universidade Aberta do Brasil UAB;
- Construção da Academia ao ar livre junto ao campo do Cruzeiro, 

denominada “Solon Fortes”.
- Construção da Praça no Bairro Boca da Picada.
- Renovação de toda a frota de ônibus do transporte escolar em mais de 

20 novas unidades, alcançando 100% da demanda com qualidade e segurança;
- Implantação de abrigos para ônibus na zona rural;
- Humanização do transporte de Saúde através do melhoramento dos 

veículos que transportam pacientes para centros de referência;
- Aparelhamento do Parque de Máquinas, com aquisição de patrola, 

retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, carregadeiras, britador e caminhões;
- Construção de pontilhões e bueiros em todo a zona rural, no perímetro 

urbano, atendendo a demanda;
- Calçamento com pedras irregulares em diversas ruas na cidade;
- Implantação de recolhimento de lixo na zona rural de maneira periódica;
- Melhoramento da iluminação pública com instalação de inúmeros novos 

pontos e realizando a manutenção nos já existentes;
- Aquisição e regulamentação do Campo do Cruzeiro como Patrimônio 

Municipal;
- Participação, apoio e parceria à todas as entidades do município em suas 

causas e ações, contribuindo diretamente nas suas demandas;
- Organizamos e propiciamos maior entrosamento entre os membros do 

Conselho Municipal Agropecuário, estabelecendo prioridades, apresentando 
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metas e dando condições para desenvolvimento do setor, no sentido de atender 
à futura grandiosa demanda que veio com o Frigorífico local.

Através do conhecimento da realidade e cientes das principais demandas 
e carências do nosso Município, conseguimos apresentar serviços públicos 
de excelência em todas as áreas, legando ao nosso povo num mandato sério 
e comprometido, que imprimiu um novo perfil à Seberi: Um Município 
empreendedor, em franco desenvolvimento e com potencial ímpar de 
crescimento, alcançando por completo nosso objetivo.

Fonte: Dinai Maria Figueiredo Bueno

ad m i n i s t r a ç ã O: re n at O ge m e l l i bO n a d i m a n e lO r i Od e t e 
ne g r e l l O

Mandato: 01/01/2013 a 31/12/2016

Data de nascimento do Gestor: 23/04/1976. Local de nascimento: Seberi 
– RS. Filiação: Alceo Bonadiman e Dagmar Gemelli Bonadiman. Sua esposa 
Simone Bottene. Formado em Direito.

- Conclusão da obra de remodelação e ampliação do Centro Administrativo 
Municipal José Alves de Souza.
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- Construção do Frigorífico Labema Alimentos Ltda (Adelle Food´s).
- Apoio na obtenção das Licenças Prévias e de instalação junto à 

FEPAM, terraplenagem de máquinas da Prefeitura Municipal de Seberi, 
alguns Municípios da Região (Palmitinho, Vista Gaúcha, Caiçara e Pinhal) e 
contratação terceirizada, escavação e recuperação de estradas para canalização 
de água do Rio Fortaleza em um trajeto de 5 km até o empreendimento. Apoio 
na liberação de financiamento pelo BRDE. Empreendimento inaugurado no ano 
de 2015. Convênio com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na 
contratação e cedência de médico veterinário para inspeção do abate. Cedência de 
uma ambulância com motorista para atendimento no frigorífico e proximidades, 
bem como contratação de empresa para transporte de trabalhadores na área 
urbana.

- Construção e implantação da Unidade de Produção de Leitões - UPL 
Granja Vó Ires, da família Balestreri, na Linha Carmo, com capacidade de 
alojamento de 4.700 matrizes suínas, garantindo o fornecimento de matéria 
prima aos suinocultores integrados.

- Aquisição de área de 6,25 hectares pela Prefeitura Municipal e apoio 
na Construção de Unidade de Produções de Leitões – UPL, Linha Santana, do 
grupo Haubert e Martimiano, com capacidade para 2.200 matrizes.

- Apoio na construção de mais 11 Pocilgas para criação de suínos: 01 
creche na Linha Bonita, 04 creches no Distrito de Lajeado Bonito, 01 Unidade 
de Engorda na Barra Funda, 03 Unidades de Engorda na Linha Nova e 01 na 
Linha Santo Antônio.

- Apoio na Construção e instalações da COOPERBIO, com aquisição 16 
hectares pela Prefeitura Municipal na Linha Tesoura e realização terraplanagem 
para instalação de Centro Capacitação e Produção Agroecológica.

- Terraplanagens e cascalhamento de acesso para construção e ampliação 
de estrebarias e produção de leite, em praticamente todas as comunidades do 
interior do Município.

- Aquisição de máquina escavadeira hidráulica, a fundo perdido, para 
Abertura, limpeza e adequação de açudes, para piscicultura, abastecimento de 
água para o rebanho leiteiro e de corte e irrigação.

- Execução da recuperação de nascentes, em parceria com SENAR, 
viabilizando o abastecimento de água potável em diversas propriedades do 
interior do Município.
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– Aquisição de uma motoniveladora (patrola) e um caminhão caçamba 
a fundo perdido, através de convênio com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – PAC 2.

- Realização de Obras de fortalecimento e ampliação de Sistemas de 
Abastecimento de água em diversas comunidade rurais.

- Início da Construção de um Frigorífico Regional de Peixes, onde a 
estrutura construída, atualmente está sendo aproveitada para Secretaria de 
Obras, abrigo de máquinas, veículos e ônibus do transporte escolar.

- Adequação de prédio e reabertura do Abatedouro Municipal de bovinos 
e suínos, com fábrica de embutidos, cedido à empresa Nina Alimentos, com 
registro no SIM – Sistema de Inspeção Municipal habilitado ao SISBI para 
comercialização a nível nacional.

- Realização de quatro edições da Colônia em Festa.
- Convênio com o programa gaúcho de microcrédito, para dar 

oportunidade e incentivo na realização de obras, aquisição de equipamentos 
e capital de giro para micro e pequenas empresas e microempreendedores 
individuais, com juros a partir de 0,41% ao mês, beneficiando mais de 600 
pequenos empreendedores de Seberi.

- Regularização e doação de área do Laticínio Seberi e do Distrito 
Industrial I para, empresas, dos setores: ervateiro, madeireiro, mecânica pesada 
e cerealista, possibilitando com que estas empresas possam buscar linhas de 
crédito para ampliação de seus negócios, geração de trabalho e renda para a 
população e incremento na arrecadação Municipal e Estadual.

- Apoio na construção de prédios para empreendimentos do setor gráfico 
e serigrafia, pré-moldados, mecânica pesada, central de distribuição de móveis 
e outros.

- Conclusão de casas do PNHR Programa Nacional de Habitação Rural, 
para 34 Agricultores Familiares.

- Conclusão de casas no Loteamento Hemielewski, através do Programa 
Minha, Casa, Minha Vida, beneficiando 30 famílias.

- Construção de mais 44 casas rurais, através do PNHR – Programa 
Nacional de Habitação Rural, tendo como Entidade Organizadora a Prefeitura 
Municipal.
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- Construção de 35 casas em parceria com a ACOMBA – Associação de 
Moradores do Bairro Aparecida, em terrenos dos próprios beneficiários, na área 
urbana.

- Construção Loteamento Residencial Fortaleza, com 80 apartamentos, 
realizando terraplanagem, audiências para liberação de recursos, construção de 
calçamento de acesso, apoio na instalação de energia elétrica e outros.

- Realização de duas edições da EXPOSEB, uma no ano de 2013 e outra 
em 2015, oportunizando a divulgação da produção do agronegócio, da indústria, 
comércio, prestação de serviços e artesanato de Seberi e Região.

- Construção de três novas Unidades Básicas de Saúde (Postos de Saúde): 
uma no Bairro Boca da Picada (instalada e inaugurada), uma no loteamento 
Bertinatto (com 90% de execução) e outra próxima à Fundação Hospitalar Pio 
II, também deixada em fase de conclusão. Valor da união de R$ 512.000,00 
para cada um, perfazendo um total de R$ 1.536.000,00, mais contrapartida do 
Município.

- Apoio para aquisição de equipamentos para Fundação Hospitalar Pio 
XII, através de emendas parlamentares e recursos do Ministério da Saúde, 
tais como: aparelho de videolaparoscopia, gerador de energia, arco cirúrgico, 
aparelho de endoscopia, camas hospitalares, armários, balcões e outros. O total 
de valores para equipamentos conquistado no período foi de R$ 2.210.000,00.

- Aquisição de diversos equipamentos para atenção básica em saúde, 
para os postos de saúde em funcionamento e os novos a serem implantados, 
perfazendo um valor total de R$ 800.000,00.

- Aquisição de dez veículos e ambulâncias novos, através de convênios 
com o Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado.

- Implantação do Programa SAMU Avançado, para atendimento dos 26 
Municípios da Região da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde.

- Construção da Escola Professora Doutora Ada  Maria  Hemielewski, 
composta de 12 salas de aula, área administrativa, cozinha e refeitório, sala de 
informática, laboratório, biblioteca, auditório, pátio coberto, Ginásio Esportivo, 
banheiros e vestiários.

- Construção de Ginásio Poliesportivo Getúlio Schmidt, junto a Escola 
Alfredo Westphalen, através de recursos do Ministério do Esporte, no valor de 
R$ 500.000,00.
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- Construção da Quadra poliesportiva coberta junto à Escola Municipal 
de Educação Infantil Maria Amália Gemelli Botan, Bairro São Luiz.

- Início da Quadra Poliesportiva Coberta junto à Escola Municipal Túlio 
Luiz Zanchet da Linha Carmo, recursos através do FNDE.

- Construção da Quadra Poliesportiva coberta junto à Escola Municipal 
de Ensino Fundamental José Ciotti.

- Construção de Quadra Poliesportiva Coberta junto à Escola de Educação 
Especial Cantinho da Esperança / APAE, e posterior investimento com apoio 
dos associados, empresários e da comunidade, para fechamento das laterais, 
construção da cozinha e refeitório.

- Apoio ao Ensino Universitário, com a locação de prédio adequado 
às exigências do MEC, para continuidade do funcionamento do Polo da 
Universidade Aberta do Brasil – UAB.

- Início da Construção do Ginásio Esportivo, junto a Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Pedro Gemelli. Valor total de R$ 500.000,00 liberados até 
o final do mandato.

- Início da obra de Conclusão e ampliação do Ginásio Esportivo no Bairro 
Aparecida, com início de obras e liberação da primeira parcela de recursos.

- Pavimentação asfáltica, construção de passeios e acessibilidade no 
Bairro Santo Antônio (antiga Prosan), através de convênio com o Ministério 
das Cidades.

- Pavimentação asfáltica das ruas: 04 de Junho, Zanatto, Andrade Neves e 
José Bonifácio / Convênio com Ministério das Cidades.

- Pavimentação asfáltica e passeios no Loteamento Hemielewski, através 
de convênio com Ministério das Cidades e contrapartida do Município.

- Pavimentação asfáltica e passeios no Loteamento São Cristóvão, através 
de convênio com Ministério das Cidades e contrapartida do Município.

- Início da obra de drenagem, pavimentação e passeios no Bairro 
Aparecida, com mais de 80% executado e liberado até o final do mandato.

- Início da obra de pavimentação, Rua das Pedras, com mais de 60% 
executado e liberado até o final do mandato.

- Construção de Centro de Referência para a Mulher, próximo ao Campo 
do Cruzeiro, onde atualmente está funcionando a Delegacia de Polícia Civil.

- Aquisição de Equipamentos para o CIGRES.
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- Implantação do Piso Nacional do Magistério, aumento do padrão para 
quem possuía o básico inferior ao salário mínimo e outras readequações que 
foram possíveis até o final do mandato.

Fonte: Renato Gemelli Bonadiman

ad m i n i s t r a ç ã O: cl e i t O n bO n a d i m a n e ma r c e l i n O ga lv ã O bu e n O 
sO b r i n h O

Mandato: 2017 a 2020

Cleiton Bonadimann nasceu em 04 de julho de 1981, é filho de Jussara 
e Cláudio Bonadiman, o empresário Cleiton Bonadiman foi eleito Prefeito 
de Seberi em 2016, aos 35 anos de idade. É casado com Daniela Amaral Silva 
com quem teve 3 filhos, Eduardo, Isabelly e Antonella e também uma filha de 
coração, Gabriela.

Embora jovem, a experiência de dois mandatos como Vereador, dois anos 
como Presidente do Legislativo e a atuação nas mais diversas entidades não 
governamentais, em muito facilitaram sua atuação como Chefe do Executivo 
Municipal, pois em seu mandato, a Administração Cleiton e Marcelino 
realizou importantes ações e projetou o Município para um novo cenário, 
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de desenvolvimento, geração de emprego e renda, e sobretudo atendendo à 
importantes demandas da população rural e urbana, sem deixar de qualificar 
ainda mais o serviço público com a realização de Concurso.

Na Educação, destaque para a conclusão e ampliação da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Professora Doutora Ada Maria Hemielewski, a 
construção de uma nova Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa da 
Silva Braga com 12 salas de aula na Linha Nova, além de edificação de uma 
Escola Municipal de Educação Infantil com capacidade para 188 crianças em 
turno integral. Também foi triplicado o repasse mensal à APAE, mantenedora 
da Escola de Educação Especial Cantinho da Esperança que também recebeu 
van e ônibus novos com a acessibilidade necessária, ampliações em sua área 
construída, e aquisição de equipamentos novos. Ampliação, revitalização e 
aquisição de novos equipamentos para o Projeto Criança do Futuro, além da 
abertura de novas vagas; realização do projeto “Brincando com o Esporte” 
que oferecia oficinas de recreação a crianças e adolescentes de 6 à 17 anos e 
o programa “Estação Juventude” que ofertou diversas de atividades e cursos 
voltados para empreendedorismo, trabalho, saúde, educação, cidadania, 
desenvolvimento sustentável, direitos humanos, tecnologia da informação, 
turismo, cultura, esporte e lazer.

Na Agricultura, foi editada uma Lei de incentivo à suinocultura e 
avicultura inovadora, que tem por objetivo auxiliar o produtor sobretudo na 
geração de renda, além de possibilitar o aumento da matéria prima fornecida 
para o mais moderno frigorífico do país instalado em 2012 no município. 
Também visa fomentar a sucessão familiar e a fixação do jovem no campo. 
Estamos vivenciando um momento ímpar, em que as pequenas propriedades, 
com amparo na nova legislação, estão expandindo seus negócios. Neste período, 
Seberi dobrou o número de suínos em seu rebanho e quadriplicou o número de 
aves produzidas. Também, são grandes os investimentos em propriedades de 
gado de corte e bovinocultura deleite.

O retorno da credibilidade no município tem atraído novas empresas 
de atacado e varejo neste período. Na indústria, foi viabiliza a negociação para 
que o Complexo Industrial Adelle Alimentos fosse transacionado com a Seara 
Alimentos, o que elevará a capacidade produtiva e trará novas atividades neste 
ramo.

A área da Saúde tem recebido total atenção. Além de repasses mensais à 
Fundação Hospitalar Pio XII, foram disponibilizados médicos para atuarem junto 
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a instituição. Neste período a Fundação Hospitalar Pio XII recebeu inúmeros 
recursos para a aquisição de equipamentos novos, ambulância e a construção de 
novas alas, sendo uma para atendimento às gestantes e a outra contando com 22 
novos leitos. O Hospital Pio XII se tornou referência em partos, ginecologia e teste 
da orelhinha e linguinha. A Secretaria Municipal da Saúde teve investimentos 
em reformas, conclusão e ampliações das Unidades de ESFs, foi renovada a frota 
de veículos e a conquista de 5 ambulâncias, no intuito de qualificar o transporte 
de pacientes. Também foi ampliado o número de profissionais, oferecendo novos 
serviços e especialidades, a exemplo de endoscopias, priorizando a pediatria e 
geriatria, sempre na busca de maior qualidade de vida à população, em especial 
à Melhor Idade, para quem está sendo construído um importante e esperado 
Centro de Convivência. Implantação dos Programas “Remédio em Casa” que 
visa a entrega de medicamentos às pessoas com dificuldade de mobilidade, e 
“Comida na mesa” no qual se realizou a distribuição de cestas básicas a famílias 
carentes. Um destaque importante na área da saúde foi o Projeto “Mamãe 
Seberiense”, que visa o atendimento às gestantes, escolhido e premiado pela 
FAMURS como o melhor projeto na área da saúde do Estado do RS. Ainda, na 
administração de Cleiton e Marcelino foi adquirido um ônibus para transporte 
de passageiros da Secretaria Municipal da Assistência Social, além da instalação 
do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em uma sede própria.

Em razão da expansão e a expectativa de grande crescimento no município, 
esta administração tem arrojadas propostas de infra-estrutura e modernização 
na cidade. Para tanto, foi renovada a frota, com a aquisição de 25 novos veículos, 
maquinários e equipamentos agrícolas. Destaque para obras de escoamento das 
águas pluviais em pontos estratégicos; construção de novos poços artesianos 
nas linhas Lajeado Bonito, Padre Noglick, Linha Nova, Progresso e Oliveira; 
fomento ao turismo com a implantação de Rua Coberta em frente ao Palco de 
Eventos da Praça da Paz; asfaltamento de 3.000 metros lineares da Rua Bento 
Gonçalves e vias adjacentes (Rua Helio Zanato, Travessa Conde de Porto Alegre, 
Rua Borges do Canto, Rua Ten. Coronel Pedro Rodrigues, Rua David Canabarro, 
Rua Miguel Wodzik, Rua José Garibaldi, Rua Evaristo do Amaral e Rua João 
Pessoa), com iluminação e espaço diferenciado para caminhadas; asfaltamento 
da Avenida Flores da Cunha, Avenida Fortaleza, Rua José Bonifácio, Rua João 
Batista de Queiroz, Rua Alfredo Westphalen, Rua Ivo Reinaldo Follman, além 
de viabilizar e promover a edificação de condomínios habitacionais verticais 
no Centro da cidade com mais de 60 apartamentos, e horizontais em áreas de 
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interesse social, a exemplo do Bairro Independente, que através do Programa 
Minha Moradia beneficiou 74 famílias de baixa renda; construção de 41 
módulos sanitários disponibilizados às famílias de baixa renda; aquisição de 400 
lâmpadas em LED instaladas em diversas ruas; além da construção da Secretaria 
Municipal de Obras.

Na área do Esporte e Lazer, destacam-se a revitalização do Ginásio 
Municipal de Esportes Luiz Júlio Gemelli e a Praça João Francisco Borges; 
a conquista através de doação do Dr. Frederico João Cerutti de uma área de 
10.000m² do antigo Estádio do Independente para a construção de um Centro 
de Lazer; construções das Academias de Saúde do Bairro Aparecida e Linha 
Mundo Novo; conclusão do Ginásio do Bairro Aparecida, com a construção 
de cozinha, churrasqueira e praça de lazer; além distribuição de uniformes 
esportivos para todos os clubes do município.

Na segurança pública, destacamos a conquista de novas viaturas para a 
Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, além da instalação da 
nova Delegacia de Polícia e do vídeo monitoramento. 

Durante o período em que estiveram à frente do Executivo Municipal, a 
administração de Cleiton e Marcelino conquistou o valor de R$ 20.418.211,49 
em recursos a fundo perdido.

Cleiton foi responsável em propor a edição deste livro para os 60 anos do 
município, e não mediu esforços para que se tornasse realidade, através de mãos 
de uma qualificada equipe, o resgate da história de Seberi e a valorização de 
quem fez história no município.

Fonte: Cleiton Bonadiman

Cleiton Bonadimann e Marcelino Galvão Bueno Sobrinho foram 
mandatários no período de 01/01/2017 a 21/09/2020. Em cumprimento à 
decisão judicial que determinou o afastamento dos mesmos por irregularidades 
em contas eleitorais, o então presidente do legislativo Nelson Francisco da Silva 
assumiu o Executivo Municipal até a eleição indireta realizada em 19/10/2020.
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pr e f e i t O i n t e r i n O a pa r t i r d e 24/09/2020, at é a r e a l i z a ç ã O d e 
e l e i ç õ e s i n d i r e ta s n O d i a 19/10/2020

ne l s O n fr a n c i s c O da si lva

Nelson Francisco da Silva é 
seberiense, nascido e criado na Linha Nova, 
interior do Município. Filho de Jovenil 
Francisco da Silva e Oneri Maria Borba da 
Silva, casado com Marieni Souza da Silva, 
é pai de duas meninas, Ana Carolina e 
Sofia. Desde muito jovem trabalhou como 
agricultor na propriedade da família, e 
quando completou maioridade, iniciou 
sua profissão de caminhoneiro. Mais tarde, 
juntamente com sua esposa, deram início 
a uma pequena confecção, que atualmente 
emprega muitos funcionários. Elegeu-se 
vereador no ano 2000 pelo partido MDB, 
e desde então reeleito, completou em 2020 
seu quinto mandato no Legislativo. Por 
quatro vezes assumiu a Presidência da 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 
e por dois mandatos presidiu o MDB 
seberiense. Atua ativamente na sociedade 
através de voluntariado e participa de 
várias entidades constituídas. Um homem simples que com humildade deu 
continuidade ao trabalho do Prefeito CleitonBonadiman e do vice Marcelino 
Galvão Bueno Sobrinho no período de 24/09/2020 à 19/10/2020.

Fonte: Nelson Francisco da Silva

A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Seberi, mediante 
requerimento para a eleição indireta realizou no dia 19 de outubro de 2020, em 
sessão ordinária, nos termos da resolução n° 02/2020 a eleição que definiu a 
chapa de Nelson Francisco da Silva e Claudiomiro Mazzonetto como prefeito e 
vice-prefeito até 31/12/2020.

Nelson Francisco da Silva e 
Claudiomiro Mazzonetto
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2 pO d e r le g i s l at i v O

hi s t ó r i c O d O le g i s l at i v O

1ª Gestão 31/06/1959 a 31/01/1964.
1º Presidente da Câmara: Paulo Borges Pereira.
Nas gestões de:1964-1969/ 1969-1973/ 1973-1976, o número de Vereadores 

era 07 (sete), não recebiam salários, sendo um trabalho voluntário. A partir 
da gestão de 1977-1982 o   número de Vereadores passou a ser de 09 (nove) 
como é até hoje. Nesta época os Vereadores passaram a receber uma espécie 
de gratificação mensal. Em 1983-1988 os Vereadores também continuaram 
a receber uma espécie de salário, sem reajustes e recolhimento de INSS e 13º 
salário.

Na gestão de 1989-1992 os Edis passaram a receber remuneração mensal, 
com recolhimento de INSS e reajustes de acordo com a legislação vigente.

Na maioria das legislaturas muitos suplentes assumiram.
A história do Legislativo foi desde a primeira legislatura em 1959 até 2013-

2016, composta exclusivamente por homens. Após 13 anos de Emancipação 
Político-Administrativa, elegeu-se a primeira mulher Vereadora Tania Maria 
Bottan Lorencetti, gestão de 1973-1976.

Nos 60 anos de Emancipação Politico-Administrativa, o Legislativo 
Municipal contou com 07 mulheres vereadoras: Tania Maria Bottan Lorencetti, 
Elenita Maria Fripp, Drª Maria Risoleta Barbosa de Brito Kerber, Brunilda 
de Fátima Werner, Dagmar Gemelli Bonadiman, Marlene Antonia Albanio e 
Lourdes Terezinha Gemelli.
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Fonte: site Câmara de Vereadores

gesTão: 31/06/1959 – 31/01/1964

PREFEITO: MARCELO ZANCHET 
VICE-PREFEITO: ARLINDO LASCH
VEREADORES:
Período de 04/06 a 31/12/1959
Paulo Borges Pereira; Sebastião Ribeiro da Costa; Arlindo Vieira Lopes; 

Rodolfo Menezes; Oswino Trentini; José Alves de Souza; Fausto Cezar Pereira, e 
Serafim Graciano Trentin, Suplente.

Período de 01/01/1960 a 31/12/1963
Túlio Luiz Zanchet; Harry Gomes Pedroso; Daniel Freitas de Oliveira; 

Emilio Wiechorek; Paulo Borges Pereira; Arlindo Vieira Lopes; Oswino Trentini; 
Serafim Graciano Trentin – Suplente; Nelson André Spada – Suplente, e Rodolfo 
Emilio Rockenback – Suplente.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história
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gesTão 1964 - 1969

PREFEITO: TULIO LUIZ ZANCHET 
VICE-PREFEITO: ARLINDO LASCH
VEREADORES: Arlindo Vieira Lopes; Casemiro Milani; Paulo Borges 

Pereira; José Alves de Souza; Romano Zanchet; Guinter Heringer Filho; Simão 
Korpalski; Peri José Missel; Julio Filipiaki; Serafim Graciano Trentin e Getulio 
Primo Pertile.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

gesTão 1969 - 1973 

PREFEITO: CASEMIRO MILANI
VICE-PREFEITO: ZANONI HEMIELEWSKI
VEREADORES: Serafim Graciano Trentin; Marcelo Zanchet; Pericles 

Campos Missel; Élio Fassini; Leonildo Bonadimann; Nicolau José Bisfeld; Jorge 
Rocha e Simão Korpalski – Suplente.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

gesTão 1973 - 1976 

PREFEITO: ADILON OSÓRIO DE OLIVEIRA 
VICE-PREFEITO: RUI FIGUEIREDO PEREIRA
VEREADORES: Claudino Hermes; Luiz Wiechoreki; Tania Maria Bottan; 

Valdemar Vicente Bertinatto; Flavio Modesto Gonçalves Forte; Paulo Borges 
Pereira; João Maria do Amaral Cezar, e Enio Triches – Suplente, que assumiu o 
cargo de vereador.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história
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gesTão 1977 - 1982

PREFEITO: JOSÉ ALVES DE SOUZA 
VICE-PREFEITO: EDMUNDO NAVARRO
VEREADORES: Rudi Heringer; Luiz Wiechoreki; Tania Maria Bottan; 

Paulo Danuzio Gemelli; Odilon Sabino da Silva; Clodomiro Kerber; Manoel 
Nestor Braga; Nascimento do Amaral Cezar; Roberto José Schmidt; Ivo Zanchi; 
Ilmo Follmann; José Olavo Sirtuli – Suplentes.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

gesTão 1983 - 1988 

PREFEITO: VILSON DE MELLO 
VICE- PREFEITO: LUIZ WIECHORECKI
VEREADORES: Leonildo de Souza; Nelson Martins de Souza; Jovino 

Salvador de Camargo; Tania Maria Bottan Lorencetti; Luiz Wiechorek Primo; 
Hermínio Wiechorek; João Carlos Lorencetti; Odilon Sabino da Silva, Sócrates 
Barbosa da Silva, licenciado e substituído por Manoel Nestor Braga, e Dionísio 
Silvestre Bonadimann; Ivo Zanchi; Elizeu Klein – Suplentes.

Fonte: Livro Seberi 109 anos de história

gesTão 1989 - 1992

PREFEITO: JOSÉ ALVES DE SOUZA 
VICE-PREFEITO: CASEMIRO MILANI
VEREADORES: Aldanor Bottene; Celso Aloisio Loff; Francisco Galvão; 

Ivaldir Machado de Borba; Julio Mozel; Leonildo de Souza; Lindolfo Heringer; 
Manoel de Souza Neto e Paulo José da Silva.

Fonte: site Câmara de Vereadores
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gesTão 1993 - 1996

PREFEITO:  LUIZ JOÃO QUEIROZ 
VICE-PREFEITO: ALDANOR BOTTENE
VEREADORES: Arnaldo Carvalho da Silva; Jovino Salvador de Camargo; 

Leonildo de Souza; Manoel de Souza Neto; Marcelino Falcão Figueiredo; Nei 
Ceolin; Nelson Martins de Souza; Paulo Carlos Hamerski; Sadi Afonso Menegat 
Balestrin.

Fonte: site Câmara de Vereadores

gesTão 1997 - 2000

PREFEITO: ALCEO BONADIMAN 
VICE-PREFEITO:  JOSÉ ROBERTO SCHIMIDT
VEREADORES: André Korpalski; Arnaldo Carvalho da Silva; Elenita 

Maria Fripp; Frederico João Cerutti; Leonildo de Souza; Maria Rizoleta de Brito 
Barbosa Kerber; Paulino Luiz Leite; Sadi Afonso Menegat Balestrin; Waldemir 
Ceretta.

Fonte: site Câmara de Vereadores

gesTão 2001 - 2004

PREFEITO: ALCEO BONADIMAN 
VICE-PREFEITO: JOSÉ ROBERTO SCHIMIDT
VEREADORES: André Korpalski; Arnaldo Carvalho da Silva; Brunilda de 

Fátima Werner; Dalton de Jesus Nunes da Rosa; Sadi Afonso Menegat Balestrin 
(Assumindo por um período a primeira suplente Elenita Maria Fripp). Manoel 
de Souza Neto; Milton Sauer; Nelson Francisco da Silva; Olívio Grassi.

Fonte: site Câmara de Vereadores
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gesTão 2005 - 2008 

PREFEITO: MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO 
VICE-PREFEITO:  LUIZ JOÃO QUEIROZ
VEREADORES: Claudio Bonadiman; Claudiomiro Mazzonetto; Tania 

Maria Bottan Lorencetti; Nelson Francisco da Silva; Brunilda de Fátima Werner; 
Roberto José Schmidt; André Korplaski; Dalton Nunes da Rosa; Pedro Garcia 
da Conceição.

Fonte: site Câmara de Vereadores

gesTão 2009 - 2012 

PREFEITO: MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO 
VICE-PREFEITO:  LUIZ JOÃO QUEIROZ
VEREADORES: Antonio Célio da Silva; Anoli Antunes de Oliveira; 

Nelson Francisco da Silva; Gilberto Dalla Nora; Cleiton Bonadiman; André 
Korpalski; Dagmar Gemelli Bonadiman; Tania Maria Bottan Lorencetti; Adilson 
Adam Balestrin.

Fonte: site Câmara de Vereadores

gesTão 2013 - 2016 

PREFEITO: RENATO GEMELLI BONADIMAN 
VICE-PREFEITO: LORI ODETE NEGRELLO
VEREADORES: André Korpalski (Suplente Tarcísio Pires Schubert 

assumiu por três anos, durante período que André foi Secretário Municipal),  
Franquelin Nascimento de Souza; Cleiton Bonadiman; Nelson Francisco da 
Silva; Luciano Sangalli, Anthony dos Reis Moraes; Antonio Célio da Silva; 
Marlene Antonia Albanio, Lourdes Terezinha Gemelli.

Fonte: site Câmara de Vereadores
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gesTão 2017 - 2020

PREFEITO: CLEITON BONADIMANN
VICE-PREFEITO:  MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO 
VEREADORES: Nelson Francisco da Silva; Anthony dos Reis Moraes; 

André Korpalski, Ismael Karpinki; João dos Santos Lopes; Arnildo Mayer; 
Adalberto Pegoraro; José Dilson Antoniolli; Anoli Antunes de Oliveira; Tânia 
Maria Botan Lorencetti. Suplente: Marlene Antonia Albanio.

Fonte: site Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores Gestão 2017 a 2020

pr e s i d e n t e s da câ m a r a d e t O da s a s ge s t õ e s:

• Paulo Borges Pereira - 1959
• Fausto Cézar Pereira - 1960
• Rodolfo Menezes - 1961
• Harry Gomes Pedroso - 1962
• José Alves de Souza - 1964
• Casemiro Milani - 1965
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• Peri José Missel - 1966- 1968
• Serafim Graciano Trentin - 1969-1970-1971
• João Amaral Cézar - 1973
• Tania Maria Bottan Lorencetti - 1974 -1975 - 1976 - 1983 - 1988 - 2006 - 

2012
• Luiz Wiechoreck - 1978 - 1980 - 1982
• Odilon Sabino da Silva - 1979
• Rudi Heringer - 1981
• Luiz Wiechoreck Primo - 1984 - 1986
• Jovino Salvador de Camargo - 1986 - 1987
• Lindolfo Heringer - 1989 - 1990
• Francisco Franco Galvão - 1991
• Aldanor Bottene - 01/01 a 30/06/1992
• Leonildo de Souza - 01/07 a 31/12/1992
• Arnaldo Carvalho da Silva - 1993 - 1995 - 1998 - 2000 - 2002 - 07/2004 

a 12/2004
• Nei Ceolin - 1994 - 1996
• Paulino Luiz Leite - 1997
• Waldemir Ceretta - 01/06/1999
• Sadi Afonso Menegat Balestrin - 2001
• André Korpalski - 01/01/2003 a 15/07/2003
• Dalton Nunes da Rosa - 15/07/2003 a 16/12/2004
• Manoel de Souza Neto - 01/01/2004 a 30/06/2004
• Nelson Francisco da Silva - 2005 - 2010
• Brunilda de Fátima Werner - 2007
• Claudio Bonadiman - 2008
• Cleiton Bonadiman - 2009 - 2013
• Adilson Adam Balestrin - 2011
• Tania Maria Bottan Lorencetti - 2012
• Luciano Sangalli - 2014 e 2016
• Anthony dos Reis Moraes - 2015
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• Nelson Francisco da Silva - 2017
• Adalberto Pegoraro - 2018
• João dos Santos Lopes - 2019
• Ismael Karpinski - 2020.

Fonte: Transcrito do site da Câmara Municipal de Vereadores

3 pO d e r Ju d i c i á r i O

pO d e r Ju d i c i á r i O/  cO m a r c a

Pela Resolução nº 4/59 de 14/04/1959, o Conselho Superior da 
Magistratura, assinada pelo Desembargador Celso Afonso Vieira, foram criados 
os Serviços Judiciais e Extrajudiciais da Comarca não instalada de Seberi. A 
instalação aconteceu no dia 04/06/1959, nas dependências do Clube Recreativo 
Fortalezense, às 15 horas, pelo Juiz de Direito de Palmeira das Missões, Dr. 
Marino Candal Fernandes e pelo Promotor de Justiça Dr. Euzébio da Rocha 
Vieira, ficando sob a Jurisdição da Comarca de Palmeira das Missões.

Titular: Sadi Missel (acumulou o cargo de Juiz Eleitoral)
Ajudante: Lauro Mendes Castanho
Juiz de Paz: Rodolfo Azzulin.

pr e t O r i a

Foi criada pela Lei nº 5229/66 de 08/07/1966. Em 11/04/1967, pelo Ato nº 
234/1967 foi criada a Pretoria e instalada em 15/04/1967, às 17 horas no Clube 
Recreativo Fortalezense. Efetuou a instalação o Dr. Fábio André Koff, Juiz de 
Direito de Frederico Westphalen na época, representando nesta solenidade 
S.Exma o Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 
Algumas das autoridades presentes: Dr. Túlio Luiz Zanchet, prefeito municipal, 
Dr. Luiz Gonzaga Karan, promotor de Justiça, Dr. Leonel Flores da Rosa, da 
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Subseção da OAB, Dr. Décio A Erpen, Juiz da Comarca de Irai, o Pretor, Dr. Ivar 
Hartmann e o Delegado Regional de Polícia.

1º Pretor: Dr. Ivar Paulo Hartmann (assumiu em 22/04/1967)
2º Pretor: Dr. Armando Casa (assumiu em 15/06/1967)
Em 05/07/1967, Dr. Breno Francisco Ferigollo foi nomeado 1º suplente de 

Pretor, e Dr. Eugênio Lasch foi nomeado 2º suplente de Pretor.
Em 14/07/1970, Dr. Círio Miotto foi nomeado 2º suplente de Pretor
3º Pretor: Dr. Claudir Fidelis Faccenda (assumiu em 18/11/1980)
4º Pretor: Dr Joiafard Luiz Weingartner (de 14/01/1986 a 17/08/1987)
5º Pretor: Dra. Nilda Margarete Stanieski (de 23/ 09/1987 a 09/05/1988)
6ºPretor: Dra. Maria Antonietta Zanella (de 22/09/1989 a 07/03/1990)
7º Pretor: Dra. Maria Ivonete de Andrade Saraiva (02/01/1991)
1º Escrivão Nomeado “Ad Hoc”- Sadi Missel
1º Escrivão da Vara Cível e Crime: Daicir José Kunzler. Em 09/02/1968, 

nomeado para o cargo de Escrivão Judicial.
2º Escrivão Judicial: Agostinho Raimundo Scalabrin. Nomeado em 

09/06/1970.

Ju i z d e pa z

Rodolfo Azzulin – de 1959 em diante.
Dr. Círio Miotto - a partir de 06/07/1971
1º Suplente de Juiz de Paz: Elvino Roque Czarnobay – a partir de 

06/07/1971
2º Suplente de Juiz de Paz: Edo Egon Ritter – a partir de 06/07/1971.

cO m a r c a

A Comarca de Seberi foi criada pelo artigo 2º da Lei 69680 de 31/12/1975 
e sua instalação aconteceu através do Ato nº 09/76, na data de 13/05/1976.

Em Seberi, a sede da Comarca está localizada junto ao Fórum. Faz parte 
da Comarca o Cartório Eleitoral. Desde sua instalação até 2012, localizava-se no 
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piso superior do Prédio do Banco do Brasil. Em 24 /04/ 2012, foi inaugurado o 
novo Prédio do Fórum.

Em 25/08/1995 foi instalado o Juizado de Pequenas Causas.

Ju í z e s

Os juízes que atuaram aqui foram:
Dr. Fábio André Koff - Dr. Osvaldo Peruffo – Dr. Osvaldo Stefanello – 

Dr. Décio Antonio Erpen – Dr. Rainé Pereira Gonçalves – Dr. Márcio Túlio 
Borges Fortes – Dr. Leonello Pedro Paludo (de 04/06/1976 a 24/08/1978) - Dr. 
Leomar Felter (de 21/06/1978 a 07/03/1979) - Dr. José Antonio Hirt Preiss (de 
30/03/1979 a 29/12/1980) – Dra. Zélia Maria Pilau (de 16/04/1982 a 03/08/1983) 
– Dr. Guinther Spode (de 29/08/1983 a 1985) – Dra. Irene Soares Quadros 
(05/06/1984) – Dr. Hélcio Costa de Souza (substituto janeiro 1985) - Dr. Marco 
Aurélio Heinz (12/06/1985) – Dra. Laís Rogéria Alves Barbosa (de 30/10/1985 
a 03/12/1987) – Dr. Ivan Balson Araújo (de 03/03/1988 a 12/12/1988) – Dr. 
Elwancir Freitas Glasenapp (substituto, nas férias do titular) – Dr. Paulo Afonso 
Robalos Caetano (substituto)- Dr. Breno Pereira da Costa Vasconcellos (de 
22/04/1989 a 02/01/1990) – Dr. Diógenes V. Hassan Ribeiro (de 02/01/1990 
a 03/08/1992) – Dr. Cyro Luiz Pestana Púperi (18/02/1993 a 05/12/1994) – 
Dra. Evelise Corrêa Leite (Substituta) – Dr. Ruy Simões Filho (Plantonista) – 
Dr. Cleber Augusto Tonial (de 20/01/1995 a 29/10/1997) – Dr. Leandro Raul 
Klippel (substituto) – Dra. Fernanda Ajnhorn (de 23/10/1997 a 01/12/1998 ) 
– Dra. Luciana Torres Schneider (01/12/1998) – Dra. Lucia Helena Camerini 
(substituta) – Dra. Marli Inês Miozzo (de 18/06/2001 a 18/11/2002) –Dr. Ilton 
Bolkenhagen (de 19/11/2002 a 17/09/2007) – Dr. Marco Aurélio Antunes dos 
Santos (de 18/04/2008 até 2018).

pr O m O t O r e s d e Ju s t i ç a

Os Promotores de Justiça que aqui atuaram foram:
Dr. Sandro Dorival Marques Pires (de 17/09/1976 a 01/03/1979) - Dr. Luiz 

Castanho (de 25/04/1979 a 24/05/1982) – Dr. Carlos César Ferreira (de 22/06/1982 
a 11/10/1983) – Dra. Irene Soares Quadros (de 30/04/1984 a 23/06/1986) - 
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Dra. Maria do Carmo Martins C. Kessler (de 01/10/1986 a 30/11/1986) – Dr. 
Paulo Roberto Gentil Charqueiro (de 29/05/1987 a 07/08/1988) – Dr. Carlos 
Odone Costa dos Santos (de 06/10/1989 a 29/11/1990) – Dra. Maria Ivonete 
Mattos Andrade (de 21/11/1990 a 17/12/1991) - Dra. Christine Mendes Ribeiro 
Grehs (de 07/01/1992 a 05/04/1993) – Dr. Marcelo José da Costa Petry - Dra. 
Ingrid Schroder Sliwka (de 07/05/1995 a 11/05/1995) – Dra. Patrícia Zanchi 
Cunha (de 12/07/1996 a 18/05/1997) – Dr. Denilson Belegante (de 19/06/1998 
a 31/01/2001) – Dr. Vitassir Edgar Ferrareze (de 01/03/2001 a 04/03/2003) – Dr. 
Cláudio da Silva Leiria (de 20/08/2003 a 23/04/2006) – Dr. Vinícius de Melo 
Lima (de 10/05/2006 a 08/12/2007) – Dr. Rogério Fava Santos (de 13/01/2008 
a 30/11/2010) – Dr. Rodrigo Berger Sander (de 26/02/2011 a 02/11/2013) – Dr. 
Marlos da Rosa Martins (de 06/10/2014 a 18/02/2018).

se r v i d O r e s da pr O m O t O r i a d e Ju s t i ç a

Beno Schaffazick Júnior - Assessor Jurídico – desde 01/11/2004
Joel André Copatti - Oficial de Diligências – desde 01/09/ 2016

se r v e n t u á r i O s da Ju s t i ç a

- Odilon Fortes Cardoso – Oficial de Justiça “Ad Hoc” Nomeado pelo Dr. 
Fábio André Koff, em 23/101967.

- Ademir dos Santos – em 07/12/1971, foi nomeado para exercer o cargo 
de Oficial da Sede Municipal.

- Claudio Moacir Folmann – de 15/03/1972 a 05/02/1976 atuou como 
Oficial de Justiça “Ad Hoc”, nomeado pelo Juiz Dr. Osvaldo Stefanello. Em 
20/02/1976, foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de Justiça da Comarca 
de 1ª Entrância, pelo Dr. Rainé Pereira Gonçalves. De 22/12/1979 a 17/09/1982 
foi designado Escrivão Judicial, Eleitoral e Contador Distribuidor.

 - Valdir Antonio Dassoler – 31/12/1979 – Escrivão Judicial
- Acendino Castanho Bueno – 11/01/ 1980 – Oficial de Justiça
- Paulo Roberto Soares de Lima – 17/09/1982 – Escrivão Judicial
- Maria Helena Pompeu Câmara Malaquias – 03/11/1982 – Oficial 

Escrevente
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  - de 26/10/1988 a 24/05/1991 – Oficial escrevente.
- Adelsio de Oliveira Pereira – 07/06/1984 - Oficial Escrevente
- Manoela Magnabosco Silveira Martins – 04/01/1986 – Oficial Ajudante
  - 25/07/1988 - Escrivã Judicial
- Antonia Marley da Silva Malaquias – de 20/06/1986 a 15/07/1988 – 

Oficial Escrevente.
- Neusa Terezinha Barkoski – 23/06/1988 – Oficial Escrevente
- Oscar Luiz Bortoncello - 01/08/1988 - Distribuidor Contador
- Cleonice Rabaiolli – de 23/11/1990 a 07/01/2016 – Oficial Escrevente
- Marlon Adolfo Heringer – de 13/07/1990 a novembro de 1997 - Oficial 

Escrevente
- Sergio Luiz Heringer – de 13/07/1990 a 14/11/1994 – Oficial Escrevente
- Evaldo Jesus de Quadros – 05/08/1991 – Oficial de Justiça
- Maribel Rozane Moura de Oliveira – 28/10/1991 – Auxiliar de Serviços 

Gerais
- Ivo de Lima e Silva – 29/10/1991 – Oficial Ajudante
- Ney Luiz da Rocha Pinheiro - de 04/09/1992 a 24/07/1996 – Oficial 

Ajudante
- José Rogério Silva da Silva – 19/02/1993 – Oficial de Justiça
- Maria Beatriz Silva dos Santos - de 23/06/1995 a 02/05/2000 – Oficial 

Escrevente
- Inês Behnen de Bona – de 23/06/1995 a 07/11/1997 – Oficial Escrevente
- Fabio Moraes – de 28/11/1997 a 05/03/2001 – Oficial Ajudante
- Adriano Serafini – 20/07/2000 – Oficial Escrevente
- Renato Lanza – de 24/10/2000 a 27/10/2005 - Oficial Escrevente
- Eugenio Pio Fassini – de 17/09/2001 a 01/03/2016 – Oficial Ajudante
- Adriano da Silva Rohde – de 25/11/2002 a 08/06/2005 – Oficial de Justiça
- Lenara Maria Carvalho – 11/08/2003 – Oficial Escrevente
- Luciano José Bulegon – 13/09/2005 – Oficial de Justiça
- Cristiano Zanatto Borella – 09/12/2005- Oficial Escrevente
- Regina Teresinha Vieira – de 18/09/2006 a 08/01/2009 – Oficial 

Escrevente
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- Marcelo Stival Bosini – 02/10/2007 – Assessor de Juiz.
- Marilucia Fornari da Rocha – 16/06/2008 – Oficial Escrevente
- Diogo Mazzotti – 10/07/2009 – Oficial Escrevente
- Paula Capra Valentini – 06/12/2011 – Escrivã Designada
- Norberto Filinkoski – 12/01/2012 – Oficial de Justiça
- Manoel Albano Neto – de 24/09/2012 a 25/06/2015 – Oficial Escrevente
- Camila Hoffmann Cita – 08/10/2012 – Oficial Escrevente
- Cristiane Racini Serrano Barbosa – de 16/10/2012 a 22/11/2012 - Oficial 

Escrevente
- Tatiane Pedrotti dos Santos – de 11/09/2013 a 13/12/2013 –Escrivã
- Jair Bernardes Júnior - 13/10/2014 – Oficial Escrevente
- Meilene do Prado – 03/11/2015 – Oficial Escrevente.
  - 08/05/2017 – Escrivã Designada
- Fabíola Poncio Caio – 07/01/2016 – Oficial Escrevente
- Josiane Perotti – 08/05/2017 – Oficial Escrevente
- Tábata Ritter Veiga – 25/07/2017 – Oficial Escrevente

Fonte: Cláudio Moacir Follmann, Oficial de Justiça aposentado

al g u n s a dv O g a d O s p i O n e i r O s

Leonel Flores da Rosa, Túlio Luiz Zanchet, Inalino Binn, Moisés Amaral, 
Valmir Taborda, Vilmar Taborda, Valfrídio Taborda, Dalvo Fiad, Paulo Fiad, 
Fiorindo David Grassi, Josino de Quadros Assis, Edylio Zanchet, Osvaldo Cerezer, 
Benhur Arnaldo Biancon, Rivadávia Bossoni, Sérgio Egert, Clóvis Roberto Egert, 
Cirio Miotto, Breno Francisco Ferigollo, Nevile Miotto, Paulo Sérgio Missel 
Biancon, Hélio Francisco Sauer, Lindolfo Heringer, Eudes Bordignon, Carlos 
Ivan Biancon, Valter Caetano Locatelli, Ivo Valentin Bertinatto, Ney Gomes de 
Castro, Jorge Luiz Martins Pereira, Waldir Zanetti, Danilo Daris, Tania Maria 
Bottan Lorencetti, Mário Luiz Martins Pereira, Cláudio Moacir Follmann, 
Ademir dos Santos, Aladi Antônio Kerber, Antônio Luiz Pinheiro, Waldomiro 
Vanelli Pinheiro, Vitalino Cezar Pereira, Enio Waldir Lutz, Antônio Westphalen, 
Tarcísio Vendrusculo, Luiz Panosso Neto, Querino Candaten, Dorvalino J. Ues, 
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Elido Girardi, Helena Granella, Nilvo Darcilo Koppe, Fábio Tissiani, Dante 
Carlos Biancon, Luiz Alberto Biancon.

Fonte: Ademir dos Santos, Cláudio Moacir Follmann, Nevile Miotto,    
Lindolfo Heringer, Nelson Luersen e Aquelino Domingos Corbari

ca r t ó r i O el e i t O r a l

A 132ª Zona Eleitoral de Seberi, foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
em sessão realizada em 13/12/1977, tendo como sede Seberi e como termos os 
municípios de Erval Seco e Rodeio Bonito, conforme ofício DSGE n 2678/77, 
datado de 19/12/77 e firmado pelo Diretor de Coordenação Eleitoral.

A instalação da 132 Zona Eleitoral ocorreu no dia 31/03/1978, no Fórum 
de Seberi, às 14 horas, sob a presidência do Dr. Leonello Pedro Paludo, Juiz 
de Direito. Os trabalhos foram secretariados pelo Oficial Judicial, Agostinho 
Raimundo Scalabrin. Compareceram: Dr. Sandro Dorival Marques Pires, 
Promotor Público da Comarca; Sr. José Alves de Souza, Prefeito Municipal; 
Clodomiro Kerber presidente do Diretório Municipal da ARENA; Sr. Benedito 
Pegoraro presidente do Diretório Municipal do MDB; Sr. Welington Maria de 
Souza, Exator Estadual; Sr. Lírio Roberto, Tabelião; Ademir dos Santos, Oficial 
dos Registros Públicos; os Senhores advogados: Aladi Antonio Kerber e Paulo 
Sérgio Biancon; Sr. Cláudio Moacir Follmann, Oficial de Justiça e o Sr. José 
Carlos de Oliveira, Inspetor de Polícia.

Até 2009 os municípios termos desta Zona Eleitoral foram: Erval Seco, 
Rodeio Bonito, Novo Tiradentes, Cristal do Sul e Dois Irmãos das Missões. 
Atualmente, fazem parte apenas Seberi, Erval Seco e Dois Irmãos das Missões. 
Atuaram no Cartório Eleitoral os seguintes Serventuários: como Escrivães: 
Terezinha Martins Lírio, Agostinho Raimundo Scalabrin, Paulo Roberto Soares 
de Lima, Lurdes Inêz Nardi, Paulo Reis, Manoela Silveira Martins, Lurdes Inêz 
Nardi, Oscar Luiz Bortoncello. E como Chefe do Cartório Eleitoral: Marlei Inêz 
dos Santos. Atualmente, atuam Ilone Maria Ferlin, Chefe do Cartório e Rafael 
Marchioretto, Técnico Judiciário.

Fonte: Rafael Marchioretto e Ilone Maria Ferlin, em consulta 
aos documentos existentes no Cartório Eleitoral
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a hIsTórIa eM IMagens

CAPÍTULO 8

Procópio Antônio de Queiroz e seus irmãos 
Belcindo e João, vieram de Taquari em 1914. 
Procópio foi o 1º escrivão de Seberi

Marcelino Galvão Bueno, filho de 
Galvão de Souza Bueno, irmão de 
Domingos Galvão Bueno, tio de 
Álvaro Galvão, morreu lutando na 
Revolução de 1923
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Família de Procópio de Queiroz, esposa Olga Orliczek Queiroz

Família de Wenceslau Orliczek vindos da Tchecoslováquia em 1919 fugindo do 
comunismo
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Casal Ciotti. Sentados: casal Caponi. Em pé, última menina em pé na direita Regina Ciotti, 
entrevistada

Família Batista. João Batista da Rosa e Julia Pereira Blansch - Linha Bonatti
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Familia de João Conte e Tereza Conte - Linha Ciotti

Família de Sadi e Davina Missel
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Família de Jesus Mendes Castanho

Família de Marcelo Zanchet, primeiro prefeito
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Família Izidoro da Cruz e Iracema Silveira da Cruz, 1957

Família Guilherme e Celina Argenta
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Família Genoíno Bertinatto

Família do Sr. Silvino de Mello, moradores da localidade de Mundo Novo
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Família Bonadiman

Pedruca Galvão, irmão de Álvaro Galvão, e esposa
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João Queiroz e esposa

Família Martins
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Família Tamanini

Família de Roberto e Apolônia Schmidt
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Família Korpalski

Fidêncio Fabris, esposa Luiza Dellai Fabris e filho Mathias
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Família Armando Bottan - 1962

Família de Avelino Padoan

Grupo de moças da década de 50
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Família do Sr. Modesto Franco morador do Rincão de São João

Família Figueiredo
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Casamento da Srta. Eli Gemelli com Sergio Cerutti Aver

Casamento de Lourival e Irma Queiroz - Residência do pai da noiva José Bonadiman em 
Linha Camargo
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Casamento de Alda Castanho - Família Castanho

Casamento de Olinda e Ervino Conrad. Também aparecem na foto Paulo Borges Pereira, 
Lauro Castanho se filhos (Maria Inês, Iracema e Jesus)
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Bodas de ouro de João e Tereza Conte na Linha Ciotti, 1965

Ao fundo está o hotel de Severino Capuani na década de 30, Avenida Fortaleza. A moça da 
direita da foto é Samni Missel
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Família de Otávio Dalla Valle e Dorvalina Cansan Dalla Valle – década de 50

Foto do início dos anos 60. Na casa ao fundo funcionou a primeira câmara municipal de 
Seberi.
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Acampamento das famílias Galvão Bueno e Franco para as Águas do Mel

Família de Hermann e Emma Elsenbach - 1952
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Vista da cidade, foto de autoria de Sadi Missel década de 50

Vista de Seberi a partir da torre da Igreja Matriz
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Vista aérea Seberi - década de 50
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Vista aérea mais recente de Seberi

Vista aérea de Seberi - 1961
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Observação: As fotos da galeria em sua maioria foram retiradas do livro: Seberi: 109 

anos de história, as demais foram fornecidas por colaboradores da equipe atual.

Inauguração da ponte sobre o Rio Fortaleza no início da década de 1960, que teve transmissão 
ao vivo pela Rádio Luz e Alegria. Na época, os prefeitos de Seberi (Marcelo Zanchet), de 
Palmeira das Missões (Paulo Ardenghi), de Frederico Westphalen (João Muniz Reis) e o 
prefeito de Iraí fizeram uma linha telefônica entre os municípios. O diretor da Rádio Luz 
e Alegria Edgar Marques de Mattos utilizava esta linha e fazia transmissões de futebol nos 
conhecidos Torneios de Verão. O primeiro caminhão a passar pela ponte, foi o FNM da 
firma Zanchet, cujo motorista era Mariano Jaroski.

Cachoeira do Rio Fortaleza
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TexTos CoMPLeMenTares e CUrIosIDaDes 
hIsTórICas

1 br a s ã O d O mu n i c í p i O

O Brasão do município de 
Seberi foi adotado como símbolo 
pela Lei municipal nº 122 em 
Setembro de 1963, pelo prefeito da 
época Sr. Marcelo Zanchet. Ele é 
assim caracterizado:

É um escudo português 
dividido em quatro setores:

Na parte superior, à 
esquerda, com fundo cinza, um 
mural em forma de FORTALEZA, 
simbolizando o primeiro nome da 
cidade. No setor da direita, ainda 
na parte superior do escudo, com 
fundo azul e cinco estrelas brancas, simbolizando o CRUZEIRO DO SUL. Na 
parte de baixo, à esquerda, com fundo cinza, e verde, com um espécime de gado 
suíno, simbolizando a PECUÁRIA. Ainda na parte de baixo, à direita, em fundo 
amarelo representando a INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Na parte lateral esquerda 
do escudo, um ramo de feijão soja e na parte lateral direita, um ramo de erva mate; 
na parte por baixo do escudo, numa faixa vermelha e com letras de cor branca, 

CAPÍTULO 9
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nome da cidade e a data da instalação do município. Esse conjunto está encimado, 
por uma coroa mural em preto e prata, que, em heráldica, designa uma cidade 
grande e fortificada, que, agora, simboliza o Poder Público Municipal.
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2 ba n d e i r a d O mu n i c í p i O

No ano de 1976 a Prefeitura Municipal de Seberi lançou um concurso entre 
as escolas para a escolha da Bandeira Oficial do município. Era prefeito na época, o 
engenheiro agrônomo Dr. Adilon Osório de Oliveira. Entre os vários participantes 
que apresentaram seus trabalhos, estava a jovem estudante do 2º ano do Curso 
Magistério da Escola Estadual Madre Tereza, Nilva Terezinha Ractz da Rosa. Para 
a criação da Bandeira, Nilva desenvolveu oito ideias. A escolhida por ela para ser 
apresentada no concurso foi a vencedora. O valor do prêmio foi de Cr$ 1000,00 
(mil cruzeiros). Nilva teve como colaborador, Oscar José Nunes dos Santos. A 
Bandeira foi adotada oficialmente através da Lei Municipal nº 720 de 24/05/1984.

LeI MUnICIPaL nº 720, De 24/05/1984 
aDoTa oFICIaLMenTe a banDeIra Para o MUnICíPIo De 

seberI.
VILSON DE MELLO, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande 

do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º É adotada, como Bandeira do Município, a que em concurso 
público, realizado em 04 de junho de 1.976, foi classificada em primeiro lugar 
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e tem as seguintes características: Retângulo regular nas proporções de 10 x 7 
(dez de comprimento por sete de altura); um triângulo retângulo irregular com 
o ângulo menor à direita (menos graus) a partir do ângulo esquerdo superior 
da Bandeira e outro, com as mesmas características e igual, no ângulo inferior 
direito da Bandeira, ambos cortados por uma faixa branca, de iguais dimensões. 
Uma faixa branca, central, absorvendo os ângulos inferior esquerdo e superior 
direito da Bandeira, tendo ao centro, com inclinação para a esquerda, um globo 
azul cortado em semi-círculo por uma faixa branca, com o nome do Município 
“SEBERI” em letras pretas. Acima do semi-círculo as 5 (cinco) estrelas do 
Cruzeiro do Sul, em branco; na parte inferior do semi-círculo, uma coroa 
heráldica, com as cores amarelo, vermelho e preto. Do lado esquerdo do globo, 
um ramo de soja, em verde com duas vagens, em marrom e, do lado direito do 
globo, uma espiga de trigo, com duas folhas, cacho e praganas, tudo em amarelo.

Art. 2º A Bandeira, ora adotada, será hasteada junto com a do Brasil e do 
Rio Grande do Sul, em todas as solenidades Municipais, Estaduais e Federais, 
não podendo ser hasteada em separado.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, Em 24 de maio de 1.984.
VILSON DE MELLO
PREFEITO
Registre-se e publique-se:
Serafim Graciano Trentin
Resp. p/ Exp. da Secretaria
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3 hi n O d e se b e r i

LeI MUnICIPaL nº 1.762, De 08/10/1999 
ADOTA OFICIALMENTE O HINO PARA O MUNICÍPIO DE SEBERI 

- RS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, 

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º É adotado, como Hino Oficial do Município com a denominação 
“UM CANTO PARA SEBERI”, o qual foi escolhido em concurso realizado no 
dia 18 de Agosto de 1999.

 Parágrafo único. A Letra é de autoria de LAERTE FORTES e ELENITA 
MARIA FRIPP e a Música de autoria de LAERTE FORTES, cuja cópia do Hino 
fará parte integrante desta Lei.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI EM 08 DE 

OUTUBRO DE 1999.

ALCEO BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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um cantO para seberi

Letra: Laerte Fortes e Elenita Maria Fripp
Música: Laerte Fortes

UM ANDEJO QUE CRUZAVA PELA BOCA DA PICADA
ESCOLHEU ESSE LUGAR PARA SER SUA MORADA
FEZ BOLICHO, UMA POUSADA PRÁ TROPEIROS QUE PASSAVAM
ABRINDO OS OLHOS DO MUNDO PARA OS SONHOS QUE BROTAVAM

TE CHAMARAM FORTALEZA NÃO SE SABE EXATAMENTE
SE FOI PELAS PALIÇADAS OU O RIO QUE FASCINA A GENTE
FOSTE ABRIGO, DESTE POUSO A QUEM PRECISOU DE TI
“FORTALEZA DO RIO GRANDE” MINHA LINDA SEBERI

rIo Dos PeIxes, rIo Dos hoMens
Das LeMbranças QUe VIVI
rIo Das PeDras PreCIosas
rIo Da VIDa
seberI - bIs

E ASSIM SE FORJOU A ESTIRPE COM RAIZES DIFERENTES
O ALEMÃO, O ITALIANO, O ÍNDIO, RUDE E VALENTE,
O POLONÊS, O AÇORIANO TAMBÉM DISSERAM PRESENTE
SE FEZ, NA MESCLA DE RAÇAS, O SANGUE DE NOSSA GENTE

ELES TROUXERAM À NOSSA TERRA PROGRESSO E TRADIÇÃO
PLANTANDO NO SOLO VIRGEM SEMENTES DE INTEGRAÇÃO
NA SOLEIRA DE CADA PORTA SENTADO ESTÁ UM IRMÃO
NOS DANDO AS BOAS VINDAS COM A CUIA DE CHIMARRÃO

Publicado no portal CESPRO em 26/12/2017.
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o sonhAdo rAmAl ferroviário que 
não se concretizou

Hedy Elsenbach Miotto

A construção da estrada de ferro de Santa Maria à Cruz Alta foi concluída 
em 1894. De Cruz Alta à Passo Fundo, Erechim, Marcelino Ramos e até são 
Paulo, a construção da estrada de ferro, foi entre 1898 a 1915.

Entre Cruz Alta e Passo Fundo havia uma estação ferroviária denominada 
“Blau Nunes”(Hoje Santa Bárbara do Sul). Esta estação foi fundamental para o 
desenvolvimento de nossa região e das localidades de Palmeira das Missões, 
Esquina Horácio (Boa Vista das Missões), Boca da Picada (Seberi), Barril 
(Frederico Westphalen) e Águas do Mel (Iraí).

Antes da estrada de ferro, eram os carroceiros que faziam o transporte das 
mercadorias. Houve até movimentos das classes representativas das localidades 
acima referidas no sentido de pleitear a construção de um ramal férreo até Iraí, 
o que nunca se concretizou. Nas pesquisas realizadas encontramos um esboço 
de 1918 da Secretaria das obras públicas do Rio Grande do Sul com um mapa 
contendo um Plano Geral de uma estrada de ferro a ser construída ligando 
Torres a São Borja passando por nossa região (mapa em anexo).

“O Diário de Notícias de 29 de Janeiro de 1928, ao anunciar a viagem 
de Getúlio Vargas, Presidente do Estado, acompanhado do Secretário de obras 
informa: (…) ao que se comenta, prende-se a novos estudos da Estrada de Ferro 
à Iraí, devendo ser aberta nova concorrência para a construção”.

Em 1938, com o crescimento destas vilas, e como não saíra do papel a 
estrada de ferro, a Viação Férrea do RS, instalou nelas estações rodo-ferroviárias 
com caminhões e ônibus de Santa Bárbara à Iraí e vice-versa, prestando o serviço 
de vendas de passagens, transporte de passageiros, recebimento e despachos de 
mercadorias.
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esboço da Ferrovia de 1918

M
apa cedido por W

ilson Aleixo Ferigollo.
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Para FInaLIzar… UMa ÚLTIMa hIsTórIa

tr a b a l h O e m eq u i p e d e fO r m a vO l u n t á r i a

Ana Lucia Rodrigues Guterra

Vivemos de maneira acelerada a ponto de não sentirmos o tempo passar, 
aliás, não temos mais tempo para nada, nem para ouvir as histórias de nossos 
antepassados, cada vez mais nos comunicamos pelos dispositivos móveis em 
vez de conversarmos pessoalmente. Geralmente, não percebemos o papel da 
memória na formação de nossa vida social. A função dos idosos foi sempre 
preservar a memória, papel fundamental, contando histórias e passando para 
as gerações futuras como eram os tempos passados. Esse é um papel social 
que hoje tem sido perdido aos poucos, porque existem outros suportes de 
registro da memória como: fotografias nos celulares, vídeos, pendrives. Dessa 
forma, a evolução tecnológica adentrou a nossa vida. Há uma nova geração 
se desenvolvendo que se comunica por dispositivos móveis em vez de fazê-lo 
pessoalmente. Essa geração valoriza menos o passado, pois se fixa no momento 
imediato e no futuro.

Sabemos que ao conhecer o passado, enfrentamos melhor os problemas 
atuais. Mas hoje procuramos “não guardar tudo” e deixamos para as instituições 
como museus e bibliotecas que guardem as nossas memórias coletivas. Não 
temos noção de que enquanto sujeitos históricos precisamos ter conhecimento 
da continuidade e perpetuação da vida, pensar no pretérito as experiências e 
vivências, auxilia na formação de bases sólidas para as futuras gerações. Tendo 
consciência disso, relato a história da ideia desse livro.

CAPÍTULO 10
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No início do ano de 2018, com o intuito de prestar contas e conversar 
sobre o andamento do Polo da UAB de Seberi com o Prefeito Municipal, Cleiton 
Bonadiman, expressei um desejo antigo de reeditar o livro “Seberi: 109 anos 
de Histórias”. Sonhávamos, naquele momento, com uma nova estrutura para o 
Polo e a biblioteca municipal. Há algum tempo matutava o fato de haver poucos 
livros disponíveis para a comunidade sobre o município, pensava ser importante 
resgatar mais histórias. Este trabalho iniciou no dia 28 de março no ano de 2018 
quando o prefeito sugeriu: “Vamos reunir pessoas para fazer o livro de Seberi?” 
“Ano que vem completaremos os 60 anos de emancipação”. Respondi: “Vamos” 
e assim o prefeito deu-me autonomia para escolher e coordenar uma equipe. 
Pensei em várias pessoas e fui fazendo convites que foram prontamente sendo 
aceitos.

Criei um grupo no Whattsapp no dia 30 de março de 2018 e marcamos 
a primeira reunião para o dia 7 de abril, um sábado pela manhã, na casa da 
professora Dinai Maria Figueiredo Bueno. Nesse encontro, fizemos uma 
tempestade de ideias e sugestões para esse novo projeto.

O grupo de trabalho envolvido foi: Hedy Elsenbach Miotto, Maria Diva 
Bazzanella Dalla Valle, Anita Queiroz de Camargo, Ana Lucia Rodrigues Guterra, 
Dinai Maria Figueiredo Bueno, Luciane Figueiredo Pokulat, Emídio Roberto 
Cezar, Edilson Wanderlei Pedroso Júnior, Luiz Castanho, Aurélia Pereira Fortes, 
Nídia da Rosa Bueno, Generoso Leite, Nara Regina Franco de Bairros e Cleiton 
Bonadiman. Foram colaboradores incansáveis Cassiano Àvila do Prado nas 
digitalizações de documentos e fotografias e Karine Tasso na organização de 
correspondências e recebimento de dados. No final do percurso, juntaram-se à 
caminhada Luís Carlos da Silva Fortes para elaborar um projeto para a capa do 
livro e Tani Gobbi nas orientações sobre a publicação e revisão do livro. 

O espaço utilizado para reuniões e trabalhos foi o Polo da Universidade 
Aberta do Brasil - UAB de Seberi, no período entre 07 de abril de 2018 e 
dezembro de 2020. Todos os envolvidos foram voluntários comprometidos, 
estudiosos, responsáveis e levaram muito a sério o trabalho. Tivemos algumas 
dificuldades para conseguir dados novos, alguns lugares não tinham organizado 
a história da instituição, assim percebemos como a memória pode se perder pela 
falta de registros.

E assim, semanalmente, nos reuníamos em sábados pela manhã ou dias 
de semana na parte da tarde. Terminamos de completar o arquivo no início de 
agosto de 2019. Após iniciou o processo de revisão do livro até dezembro de 2020 
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e o processo de licitação. Foi um trabalho agradável, consistente e responsável. 
Esperamos ter contribuído com a comunidade através dessas memórias que 
nomeiam pessoas que construíram o que hoje usufruímos em nosso município 
ao completar seus 60 anos de emancipação político-administrativa.
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se b e r i 109 a n O s d e h i s t ó r i a e m J u n h O d e 1985

Alguns membros da equipe que elaborou o livro: Seberi, 109 anos de história - 4 
junho de 1985
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re g i s t r O d e a l g u n s m O m e n t O s d e t r a b a l h O n O g r u p O d O l i v r O 
at ua l: se b e r i e s ua hi s t ó r i a
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anexos

Os anexos a seguir referem-se a documentos localizados 
durante o trabalho de pesquisa e de coleta de dados para a 
elaboração do livro Seberi e sua história, isso transcorreu de 
2018 a 2020. Essa é uma maneira dos documentos não se 
perderem pois muitos estão danificados.
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Contrato de construção de uma atafona: Trata-se de um contrato entre os 
senhores Hortencio Antonio de Souza, proprietário e o Sr. Ressieri Pertile, 
prestador de serviço para construção de uma atafona, data de 1934.
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Material cedido por: Jaime Lairton de Souza
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Carta do irmão de hortêncio antonio de souza datada de 1931. A família de 
Hortencio de Souza viera de Taquari transportados de carroça e continuou se 
correspondendo com os familiares que haviam lá permanecido. Naquela época 
as cartas levavam meses e as pessoas muitas vezes nunca mais se viam, daí a 
importância dessa forma de comunicação mesmo que demorada. Observe-se a 
caligrafia da missiva.
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Material cedido por: Jaime Lairton de Souza

salvo-conduto de hortêncio antonio de souza datada de 1925. Naqueles 
tempos do início do século em que havia muitos conflitos armados e os governos 
eram autoritários a livre circulação não era permitida, sendo necessário uma 
autorização por escrito das autoridades do Estado. Hoje existe a total liberdade 
de locomoção em que as pessoas carregam apenas sua identificação, por isso nos 
parece estranho necessitar de uma autorização para viajar.



   530   

Documento de sadi Missel relativo ao serviço do 18º Corpo Militar da 
brigada Militar sediado em seberi. Sadi Missel viera destacado no contingente 
da Brigada onde estava servindo. Aqui permaneceu e constituiu família.

Material cedido por Péricles Missel
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recibo de imposto de locomoção de carroça de Wenceslau orlitschek em 
1923.

Material cedido por Luís Orliczek
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Pagamento de imposto territorial de Wenceslau orlezeck em 1928

Material cedido por Luís Orliczek
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notícia da visita do Presidente do estado getúlio Vargas- do jornal a 
Federação de 1928
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notícia do jornal Diário da Manhã de Passo Fundo, 1942
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artigo do jornal o alto Uruguai
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Música:  Meu seberi - braga netto

Desperta meu Seberi
Levanta pra tomar um mate
Há dias que amanhece lindo
E o amor por ti renasce

Eu tenho tu fortaleza dentro do meu coração
Homens maduros decididos desbravaram nosso chão
De punho em ferramentas abriram trilhas e estradas
Adentrando na vila pela boca da picada
A cavalo e carreta toparam inverno e verão
Tu deu guarida fortaleza Seberi nosso rincão

Quando um maragato cruzava a boca da picada
Enrugava a testa um chimango provisório do Aba Larga
Revolução de 23 quem ganhou também perdeu
Bravos da mesma pátria que por fim a terra escondeu
Surgiu lindo Seberi pros olhos que Deus nos deu
Seberienses são teus filhos porque em ti o amor nasceu
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mú s i c a: ág ua s da fO r ta l e z a

Neri José Marcolan1

Era mocito ainda me lembro, corria o mês de setembro, quando eu resolvi 
partir...
Fui falar com meu pai, ele disse guri pra onde vai? O teu lugar é aqui.
Mas se for para o teu bem, minha benção você tem, agora tu pode ir,
Não esqueça de tua gente, pega o rumo siga em frente, eu vou rezar por ti.

Minha mãe lá no fogão preparava o chimarrão me chamou pra conversar,
Disse: filho vai com Deus! Siga os conselhos meus, um dia tu vais voltar...
E depois de andar errante, por outros pagos distantes, minha mãe tinha razão.
Voltei pra afogar as mágoas, pois quem bebe destas águas, não esquece deste 
chão.
Voltei pra afogar as mágoas, pois quem bebe destas águas, não esquece deste 
chão.

Um dia deixei outras terras, cruzando vales e serras, até chegar por aqui,
Vim pra Boca da Picada, esta Fortaleza amada, minha bela Seberi.
Um dia deixei outras terras, cruzando vales e serras, até chegar por aqui,
Vim pra Boca da Picada, esta Fortaleza amada, minha bela Seberi.

1 Um pouco da minha história, uma homenagem que fiz a esta terra que tão bem me acolheu
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ata de instalação do governo do estado do rs em seberi

Material do acervo da Prefeitura Municipal
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Convite para instalação do município de seberi para 4/06/1959

Ingresso ao banquete da Instalação do município de seberi

Material cedido por Valdemar Vicente Bertinatto
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bilhete em espanhol para Procópio antonio de Queiroz
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a Carreirada era motivo de paixão popular no rincão da Fortaleza antes de 
se tornar município

Fonte: Guardados de Valdemar Vicente Bertinato
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Carteira de Professora primária

Material cedido por Jureni Izabel Silveira da Cruz

extração da Loteria do estado em homenagem à seberi

Material cedido por Silvia Elsenbach Schmidt
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Documento de criação da Pároquia de Fortaleza desmembrando-a das 
Paróquias de barril e de Palmeira

Cópia de documento do acervo de José Ramos de Erval Seco
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Certidão de batismo de Vaclav Varlieck (Venceslau orliczek) 1907

Material cedido por Luís Orliczek
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reportagem do jornal Folha do noroeste em 12 de junho de 2020. A família 
de Luceval Queiroz foi uma primeiras a chegar em Seberi. 
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Correspondência feita pelo grupo que elaborou o livro
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