ANEXO I
HISTÓRICO DAS DESIGNAÇOES PARA A DENOMINAÇÃO DAS RUAS

§ 1º. Rua Nossa Senhora do Rosário.
Esta rua é para homenagear a Nossa Senhora do Rosário, que foi desde o início da
colonização, a santa padroeira e protetora da nossa comunidade. Sua imagem chegou junto com
os colonizadores, pois a devoção a Nossa Senhora do Rosário de Pompéia foi difundida no Brasil
a partir de uma estampa (santinho) distribuída na Itália aos imigrantes que no final do século
passado vinham para o Brasil.
Sua história contada, diz que aos vinte e sete do mês de março de 1917 foi passado a
provisão para a missa e atos paroquiais na Capela de Nossa Senhora do Rosário de Colônia dos
Lângaro. A partir do ano de 1927, foi necessária a construção de uma nova capela, maior, para
acomodar a população que crescia com a comunidade. No ano de 1929 foi concluída e
inaugurada, receberam as imagens dos Santos e Padroeiros e foram solenemente bentas no dia 24
de março de 1929.
O Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria na época medieval, talvez no tempo das
cruzadas à Terra Santa. O objeto da recitação desta oração, o terço, é de origem muito antiga. Os
anacoretas orientais usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Nos eventos
medievais os irmãos leigos, completavam as suas práticas de piedade com a recitação dos Painosso, e para a contagem, foi posto vários grãos enfiados num barbante. Em outra ocasião, a
própria Nossa Senhora, apareceu a São Domingos, indicou-lhe a recitação do Rosário como arma
eficaz para debelar os hereges albigenses. Nasceu assim a devoção do Rosário, que tem o
significado de uma grinalda de rosas oferecida a Nossa Senhora. Foi o papa dominicano, São Pio
V, o primeiro a encorajar e a recomendar oficialmente a recitação do Rosário, que em breve se
tornou a oração popular por excelência, uma espécie de breviário do povo, para ser recitado à
noite em família. A celebração da festividade é no dia 7 de outubro.

§ 2º. Rua da Agricultura.
Esta rua é para homenagear a Agricultura, sendo ela a principal fonte de renda do
município, assim como a todos os agricultores.
A agricultura, termo de origem latina que significa “arte de cultivar os campos”, é uma
atividade desenvolvida há milhares de anos. Seu principal objetivo é a produção de alimentos,
tais como verduras, legumes, frutas, cereais, etc. Agricultura se destaca em todos os campos da
economia humana. É a principal economia no município, e baseia-se fundamentalmente na sua
produção primária. Conta, para isso, com terras férteis, com uma topografia plano-ondulada,
quase toda mecanizada, permitindo uma agricultura intensiva e de ótima produtividade nas
culturas de milho, soja, trigo, cevada, aveia e outros. Na agricultura local destaca-se com ótimo
rendimento e conservação de solo.
Aqui nesta localidade os imigrantes e famílias colonizadoras foram desbravando as matas,
explorando os lugares e fazendo lavouras para o sustento das famílias.
Naquela época da colonização, toda a família ia ajudar no cultivo da lavoura, pois as
tecnologias empregadas eram simples e de baixo custo e porque não existiam todas as máquinas
que tem hoje.
Algumas das técnicas agrícolas utilizadas eram os usos da enxada, do picão, foices,
queimada e o do arado de tração animal. Tudo era manual, e se contava com a ajuda de juntas de
bois de cavalos.

§ 3º. Rua Antherio Boeira.
Esta rua é para homenagear o Sr. Antherio Da Silva Boeira, que era o proprietário da maior
parte das terras que hoje pertencem ao município de Vila Lângaro.
Antherio da Silva Boeira natural de Camaquã veio para esta região servir as forças do
exercito no tempo em que ocorria Guerra. Ao findar desta Guerra, Antherio resolveu fixar
residência aqui mesmo. Casou-se em 22 de fevereiro de 1879, com uma índia (butucuda do mato)
de nome Felicidade da Silva Boeira, e que era chamada Picota, e com ela tiveram 6 filhos: Elvira
da Silva Boeira, Esbela da Silva Boeira, Gentil da Silva Boeira, Gil da Silva Boeira, Gilberto Da
Silva Boeira, Elisa da Silva Boeira.
Antherio da Silva Boeira era filho de Manoel da Silva Boeira e Esbela da Silva Rocha e
Felicidade da Silva Boeira era filha de João da Silva Rocha e Francisca de Paula Teixeira.
Antherio da Silva Boeira era o primeiro morador da região (nos arredores) e possuía
grandes extensões de terras. Foram dele que os italianos, os irmãos Florindo, Fernando, Francisco
e Frederico Lângaro compraram 8 (oito) colônias de terras, mata fechada, exatamente no centro
de Vila Lângaro de hoje, desbravaram e iniciaram a colonização.
A família dos Da Silva Boeira, por ter muita mata fechada, cultivavam bastante gado,
porcos e destes animais tiravam o sustento, através da carne, leite, queijo e derivados. Todos os
integrantes da família eram obrigados a ajudar a trabalhar para sustentar a família.
Antero Boeira como sempre foi chamado por amigos e familiares nasceu em meados de
1860 e veio a falecer em 19 de setembro de 1922, com 62 anos. Sua esposa Felicidade nasceu em
meados de 1853 e faleceu em 09 de dezembro de 1925 com 72 anos.

Esta foto é do tumulo de Antherio, marco da história de Colônia Langaro, erguido no centro
do cemitério no qual está gravado seu nome, com o dizer “Antherio Da Silva Boeira fundador de
Colônia Langaro”.
O homenageado com o nome da Rua terá seu nome registrado para efeito de designação,
perante os órgãos públicos e a população tão somente como ANTHERIO BOEIRA.

Através do Antherio Da Silva Boeira, gostaríamos também de lembrar de seus filhos e
respectivas famílias.
- Elvira da Silva Boeira era chamada de Viroca, nasceu em 1881, e faleceu em 12 de abril
de 1971, casou-se com Manoel da Silva Rocha e com ele tiveram 10 filhos: Ida Da Silva Rocha,
Jovitha Da Silva Rocha, Mario Da Silva Rocha, Breno da Silva Rocha, Edites Da Silva Rocha,
Miro Da Silva Rocha, Ondina Da Silva Rocha, Nery da Silva Rocha, Side da Silva Rocha, Ceci
da Silva Rocha. Manoel da Silva Rocha nasceu em 1863 e faleceu em 1932 e era filho de João
Baptista da Silva Rocha e Balbina Rodrigues Penteado.
- Esbela da Silva Boeira nasceu em 26 de abril de 1883, e faleceu em 02 de janeiro de 1971,
casou-se com João Gabriel Kurtz e com ele tiveram 8 filhos: Jacob Boeira Kurtz, Alice Kutz
Costela, Vivina Kurtz dos Santos, Jesus Levino Kurtz, Gil Boeira Kurtz, Ema Kurtz Crespi, João
Kurtz e Sebastião Boeira Kurtz. João Gabriel Kurtz nasceu em 18 de março de 1884 e faleceu em
13 de julho de 1970 e era filho de Jacob Kurtz e Izabel Neckel Kurtz.
- Gentil da Silva Boeira era chamado de Tico, nasceu em 1885, casou-se com Lidia de
Oliveira Boeira e com ela tiveram 5 filhos: Alcides, Sebastiana Boeira, Diva de Oliveira Boirea,
Nero de Oliveira Boeira, Cicília Boeira Duro. Lidia de Oliveira Boeira nasceu em 01 de abril de
1887 e era filha de Antonio José de Oliveira e Euphrazia Francisca Alves Teixeira. Dizem os
mais antigos que o Gentil Boeira foi na região, um dos primeiros gaúchos que cultivava as
tradições e sua família também o fazia. Por isso o Centro de Tradições Gaúchas que temos aqui
em nosso município leva o seu nome, CTG Gentil Boeira. Justamente para homenagea-lo como
um dos primeiros tradicionalistas.
- Gil da Silva Boeira era chamado de Zico, nasceu em 1887, casou-se com Alvina Albertina
Augusta Seidler Boeira e com ela tiveram 9 filhos: Elly Boeira de Lara, Elça Boeira, Odony
Seidler Boeira, Hody Seidler Boeira, Esbela Boeira Duarte, Elma Boeira Pinto, Olivo Boeira,
Osvaldo Seidler Boeira e Ery Boeira. Alvina Albertina Augusta Seidler Boeira nasceu em 1894 e
era filha de Guilherme Seidler e Ida Witte Seidler.
- Gilberto Da Silva Boeira era chamado de Berto, nasceu em 16 de maio 1891 e faleceu em
23 de fevereiro de 1930, casou-se com Antonina Gomes de Souza e com ela tiveram 6 filhos:
Marinho Boeira, Edolina Nogueira Boeira, Plinio Boeira, Davina Boeira, Cida Boeira, Darcy
Boeira. Antonina Gomes de Souza nasceu em 1889 e era filha de Porfírio Gomes Nogueira e
Felicidade de Souza Gomes.
- Elisa da Silva Boeira. Nasceu em 30 de julho de 1893 e faleceu em 12 de julho de 1897,
casou-se com Honorio Luiz de Almeida em 25 de janeiro de 1916 e com ele tiveram 8 filhos:
Ciro Boeira de Almeida, Ney Boeira de Almeida, Noé Boeira de Almeida, Aracy Boeira de
Almeida, Jahyr Boeira de Almeida, Jandyra Almeida de Souza, Joé Boeira de Almeida e Job
Boeira de Almeida. Honório Luiz de Almeida nasceu em 21 de novembro de 1894 e era filho de
Theóphilo Luiz de Almeida e Anna Barbara Kurtz de Almeida.

Esta foto é do tumulo da família Boeira. Na foto central esta a imagem de Gentil Da Silva Boeira
e de sua esposa Lidia

Á Esquerda da foto Diva e à direita da foto Cicilia, filhas de Gentil e Lidia, netas de Antherio Da
Silva Boeira.

§ 4º. Rua Guerino Costella.
Esta rua é para homenagear o Sr. Guerino Pedro Costella, que segundo sua história, nasceu
na Colônia de Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis, em 29 de maio de 1913. Com pouco
idade, imigrou com sua família para Colônia Langaro, onde fixou residência. Casou-se com
Amabile M. Langaro e juntos tiveram 14 filhos. Ficou viúvo ainda jovem ao perder a esposa
durante o parto do decimo quinto filho. Embora viúvo e com grande família, sempre atuou de
forma participativa da vida social e comunitária. Por inúmeras vezes participou das diretorias das
capelas, e durante o tempo da construção da atual Igreja da Nossa Senhora do Rosário, participou
da diretoria por nove anos seguidos. Nesta ocasião, precisava se ausentar-se de casa por dias, pois
ia de caminhão para Porto Alegre buscar o material necessário para a construção da Igreja.
Guerino casou-se novamente com Aurélia Pelisser e bem mais tarde passou a residir em Tapejara.
Faleceu em 27 de março de 1995. Seu legado de vida para os filhos, netos e bisnetos é um
exemplo de vida dedicada e doada em favor da comunidade onde viveu.
O homenageado com o nome da Rua terá seu nome registrado para efeito de designação,
perante os órgãos públicos e a população tão somente como GUERINO COSTELLA.

§ 5º. Rua dos Colonizadores.
Esta rua é para homenagear a todas as pessoas e famílias que ajudaram no processo de
colonização do município de Vila Lângaro.
I.

Vila Lângaro – centro

A história da comunidade de Vila Lângaro é mais antiga que a história da própria paróquia
Nossa Senhora da Saúde de Tapejara.
Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil por volta do ano de 1870, tiveram de
abandonar familiares e residências e percorrer longos trajetos a pé e de trem, da porta de casa até
o porto da cidade de Gênova, com filhos a tiracolo e pertences reunidos em baús de madeira e
trouxas de pano. Vieram fugidos da miséria e das dificuldades de vida na Itália, atraídos por
promessas de uma vida melhor, eles se davam conta só ao desembarcar de que haviam chegado a
um lugar desabitado e sem estrutura para recebê-los. Era preciso começar tudo do zero. Os
italianos chegaram de início à região sul, onde estavam instalando colônias de imigrantes. Em
meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias. Estas colônias foram
fundadas em áreas rurais +/- em 1875. Estes imigrantes eram, na maioria, da região do Vêneto,
norte da Itália.
Os primeiros imigrantes italianos, vindos de Caxias do Sul e Antônio Prado. Por volta de
1879, Florindo Langaro, junto com seus irmãos, Frederico, Fortunato Ferdinando e Francesco
Giuseppe Langaro ouviram falar que na região de Passo Fundo haviam terras à venda.
Encontraram-se com Antherio Da Silva Boeira e dele compraram 8 (oito) colônias de terras, mata
fechada, exatamente no centro de Vila Lângaro de hoje.
A grande preocupação dos primeiros colonizadores, era estabelecer moradia perto de rios,
córregos ou fontes com evidente abundancia de água. A água foi o primeiro roteiro natural de
fixação das residências.
Os irmãos Langaro, então mudaram-se de Antônio Prado e vieram para cá a cavalo e de
carroças com suas mulheres e filhos, e aqui estabeleceram residência e aos poucos junto com suas
famílias foram desbravando as matas e colonizando a região.
Enquanto os homens e filhos maiores vieram abrir um lugar na mata para construírem suas
casas, as mulheres e as crianças ficaram acampadas num galpão cedido por Chrispim Procópio
Teixeira morador das proximidades de Linha Scheleder. Chrispim e sua esposa Isabel Kurtz
Teixeira ajudaram as famílias dos 4 irmãos até mesmo após conseguirem construir suas casas.
Conta-se que se mudaram para suas novas casas em 03 de setembro de 1899, e que foi muito
difícil a adaptação ao novo lugar e por isso para sobreviver existia muita troca, por exemplo
quando as vacas de leite dos irmãos Langaro secavam, Chrispim trocava com as suas que estavam
produzindo, para não faltar leite para tomar.
Quando vieram para cá, junto com suas coisas trouxeram da Itália seu enorme espirito
religioso e a devoção a Nossa Senhora. Trouxeram consigo a pintura num quadro de Nossa
Senhora da Pompéia. Como não havia Igreja, costumavam reunir-se aos domingos na casa de
Frederico Lângaro para fazerem suas orações e rezarem o santo terço diante da imagem.
Foram chegando outras famílias: Tognon, Bordignon, Costella, Ughini, Biasotto, Rovani e
outras.
No ano de 1910, já com várias famílias residindo, construíram a primeira igrejinha, onde
faziam suas orações e era visitada por alguns padres que passavam pelo local.

Em 1913 os 4 irmãos Langaro mandaram fazer o sino e gravar nele” Colônia Langaro”. O
sino veio da Itália e foi bento como nome de Maria Valentina pois foi bento por Pe. Valentin! Ele
benzeu com poder na intenção de afugentar os temporais e quando se arma um tempo feio, é só
bater o sino que como por encanto ele afugenta com o tempo.
Os primeiros registros oficiais encontrados nos livros tombo da Igreja são do ano de 1917,
onde na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Passo Fundo, foi averiguada a seguinte
nota: “Aos vinte e sete dias do mês de março de 1917, foi passada a provisão da missa e atos
paroquiais nas seguintes capelas: Bom Jesus de Carazinho, Santo Antônio de Marau, Divino
Espirito Santo de Entrada, São Paulo de Campina, Nossa Senhora da Conceição de Campo do
Meio, Nossa Senhora da Pompéia de Colônia dos Lângaro e Sagrado Coração de Jesus de
Saldanha Marinho.
A partir do ano de 1927, foi necessária a construção de uma nova capela, maior, para
acomodar a população que crescia com a comunidade, sendo concluída e inaugurada 1929. Nesta
ocasião, vieram as imagens dos santos e a imagem da padroeira, que foram solenemente bentas
no dia 24 de março de 1929.
Em 1939, em visita a Capela, D. Antônio Reis, bispo de Santa Maria, crisma quatrocentas
pessoas no dia 2 de dezembro. Nesta época em Colônia Lângaro, não havia escolas, os
professores eram particulares e iam nas casas ensinando o alfabeto e as contas.
Somente no ano de 1940, a comunidade comprou um terreno e construiu a primeira escola
da região, que foi inaugurada no dia 7 de outubro de 1940. O prédio era de dois pisos. Na parte
superior funcionava a escola e na parte inferior, eram realizadas as festas. Chamou-se escola
Ítalo-Brasileira e o professor chamava-se Manuel Teixeira, mas pouco tempo depois teve seu
nome mudado por causa da Segunda Guerra Mundial e Getúlio Vargas achou que era nome
estrangeiro (Brasil e Itália inimigos na guerra). A escola passou a chamar-se Grupo Escolar Rural
Marquês de Maricá e era municipal.
As terras do atual colégio foram doadas pelos senhores Vitório e Ermínio Lângaro. No
mesmo ano de 1940, foram realizadas as Missões na comunidade Nossa Senhora da Pompéia de
Colônia Lângaro. Os padres Domingos de Alfredo Chaves e Bernardino de Vilas Boas pregaram
as missões de 3 a 10 de novembro. O saldo das missões foram: 18 sermões, 647 confirmações,
2.020 comunhões, 2 conversões e 19 casamentos. As primeiras indústrias a se estalarem no local
foram: Manjolos, Tafonas para fazer farinha de mandioca, e Engenhos para socar Erva Mate e
Moinhos para moer o trigo e milho. O primeiro moinho foi o de João Costella. A Primeira bodega
particular pertenceu a Gerôncio Ribas. A primeira loja foi de Valeriano Uguini. O primeiro carrocaminhão foi de Celeste Uguini. A comunidade crescia e via-se a necessidade de construir uma
nova igreja. No ano de 1953, foi lançada uma campanha para angariar fundos, visando a
construção de uma nova Igreja. Esta foi a campanha do “Engorde do Porco”. Consistia em cada
família doar o valor de um porco gordo para a construção da capela. No dia 15 de agosto de 1960,
foi feito o lançamento da Primeira Pedra Fundamental da nova Igreja. Foi muito concorrida a
disputa para ser padrinho deste evento. Foi uma disputa amigável entre três concorrentes que
rendeu a quantia de noventa mil cruzeiros. A construção da igreja imitava o modelo da Igreja de
Santa Terezinha de Passo Fundo com algumas modificações e ficou pronta no ano de 1964. No
ano de 1971, foi construído um novo salão na comunidade, substituindo um pavilhão que havia,
onde se realizavam as festas e na parte superior funcionava o colégio. Neste mesmo ano, foi
elaborado e aprovado os Estatutos da “Sociedade Cultural e Educacional Nossa Senhora do
Rosário de Vila Lângaro”, sendo pároco o padre Guerino Parizotto e foram cento e quarenta e
quatro os sócios fundadores que assinaram a Ata de aprovação dos Estatutos. O atual salão foi
construído no ano de 1983, com quadra de esportes, copa, cozinha e banheiros. Em meados de
1993 começaram a surgir as primeiras ideias emancipacionistas. Foram lideranças de todas as

comunidades, que num trabalho de muita união, conseguiram juntar a documentação e tudo mais
que precisavam para iniciar o processo. No dia 22 de outubro de 1995, ocorreu o Plebiscito sendo
que o Sim ganhou com maioria. E no dia 28 de Dezembro do mesmo ano, o Governador do
Estado assina a Lei 10661 que torna Município Vila Lângaro. No dia 3 de outubro do ano
seguinte, nas eleições para Prefeito foram eleitos Miguel Alécio Rovani e Wilson Arcari para a
primeira Administração. Em pesquisas a livros tombo na Paróquia Nossa Senhora da Saúde,
descobrimos fatos curiosos: No ano de 1940, esta comunidade tinha um grupo de Teatro – Os
Moços de Colônia Lângaro – que se chamava grupo “São Luiz”. No ano de 1945, um grande
escândalo envolvendo a professora local (Elvira Tassioneiro) fere a moral da comunidade. O
padre fecha o colégio e o Suplente de Prefeito de Passo Fundo vem até a Vila e remove a
Professora e licencia o Comissário por não haver tomado providências. No dia 7 de setembro de
1945, o padre reza missa em Ação de Graças pelo retorno de um Expedicionário da Itália. Era o
jovem Santo Lângaro. No mês de maio de 1946, o padre visita a capela de motociclo. Missa e
festa que acabou em grande briga com feridos a faca. Nos dias atuais a comunidade de Vila
Lângaro conta com aproximadamente 260 famílias dizimistas e está organizada em diversas
pastorais: CCP, Catequese, Liturgia, Agentes de Pastoral, Agentes de Saúde, Grupos de Famílias,
Grupos de Mulheres, Grupo de jovens e outros. Somos uma comunidade grande que também
enfrenta muitos problemas, porém, somos um povo de muita fé e oração, legado deixado pelos
nossos antepassados. Daí as inúmeras vocações surgidas nesta comunidade: 10 irmãos religiosas,
6 sacerdotes, além de inúmeros leigos que desenvolvem importante trabalho comunitário. Este é
apenas um resumo de mais de cem anos de história, mas que oficialmente são noventa e oito anos
de comunidade. É oportuno, no entanto, que se coloque à comunidade presente, os caminhos
percorridos e aquelas experiências autênticas, esquecidas pela voracidade do tempo, mas que
construíram a história dos nossos antepassados e da comunidade de Nossa Senhora do Rosário de
Vila Lângaro.

Esta foto é da família dos colonizadores, os irmãos Langaro.

Esta foto é de Chrispim Procópio Teixeira e Isabel Kurtz Teixeira
Os 4 irmãos Langaro ficaram acampados no galpão de Chrispim Procópio Teixeira que
nasceu em 24 de outubro de 1877, e faleceu em 27 de março de 1959, casou-se com Isabel Kurtz
Teixeira e com ele tiveram 11 filhos: João Kurtz Teixeira, Deméthrio Kurtz Teixeira, Jacob Kurtz
Teixeira, Iracema Teixeira Gehlen, Veriato Kurtz Teixeira, Taciano Kurtz Teixeira, Antonio
Kurtz Teixeira, Chrispim Kurtz Teixeira, João Kurtz Teixeira, Manoel Kurtz Teixeira e Sutel
Kurtz Teixeira. Isabel Kurtz Teixeira nasceu em 22 de maio de 1888 e faleceu em 25 de julho de
1967.

II.

São Luiz do Gramadinho – comunidade do interior.

As famílias que aqui chegaram e se estabeleceram eram imigrantes de outros lugares, em
sua maioria eram descendentes de italianos. Logo perceberam a necessidade de terem um local de
oração que pudesse reunir todas as famílias da comunidade. A ideia de Francisco Marcon teve
êxito e o terreno doado por Santo Alcides Denardi foi registrado na mitra Diocesana em 1964,
por intermédio do Pe. Luis Bruetto que manifestou o seu desejo de que a capela tivesse como
padroeiro São Luís Gonzaga.
No dia 22 de maio de 1966, foi realizada a primeira festa da comunidade com missa campal
rezada nas sombras das árvores. Também neste ano, as famílias que fundaram a comunidade:
Francisco Marcon, Aldemar Savaris, João Olímpio Biasutti, Santo Alcides Denardi, Márcio
Malagutti, Silvestre Malagutti, Angelo Rosalino Marcon, João Teixeira Neto, Honorino
Bordignon, Pedro Damiani, Brunilda Rocha, Odi Teixeira, Erni Teixeira, Santo Pereira, Pedro
Giotti, Arthur Lemes da Rosa, Augusto Piroli, Rovílio Dalabeta, Umberto Rovani, Lorenço
Rovani, Diamante Machado, Bruno Favretto, Marcelino Milani, Reinaldo Favaretto, Luis Poggio,
Olivio Silvestre Dametto, Florindo Borili, Valdemar Corornetti, Genesio Bordignon, Rosalino
Savaris, Pedro Rovani, Romeu Giotti, Francisco Denardi, deram início a construção da capela
que foi inaugurada em 20 de Janeiro de 1967, tendo como padrinho Francisco Marcon.

O primeiro batizado na capela foi em 1967, de Claudemir Biazutti. A imagem do padroeiro
São Luis foi doada pelo Sr. Mario Malagutti, tendo como padrinho o Sr. Luiz Poggio.
Após a construção da 1ª capela, foi construída também a escola no terreno da comunidade.
Em 1971, foi construído o primeiro salão que teve como padrinhos Odi e Aldi Teixeira.
No dia 17 de novembro de 1985, iniciou a construção da nova igreja, que foi abençoada
pelo Pe. Valter Baggio, tendo como padrinhos Carlos Marcon e Pedro Poggio. Em 1992, o
coordenador da comunidade Ariovaldo Bordignon deu início a construção do atual salão
comunitário que teve a sua inauguração no ano de 1995.

III.

São Roque – comunidade do interior.

Na localidade onde hoje é a comunidade de São Roque, quem comprou uma parte de terras
e iniciou o desbravar das matas foi Primo Panisson. Quando adquiriu essas terras, Primo era
casado com Madalena residia com sua família no distrito de São Silvestre, interior de Tapejara,
aqui ainda era mata fechada e não tinha lugar aberto para estabelecer residência, e então ele vinha
para este lugar e passava dias acampado desbravando. Primo e Madalena tiveram 11 filhos:
Tranquilo, Gentile, Olímpio, Frederico, Vicenza, Inácio, Catarina, Silvestre, Faustino, Arlindo e
Osana. As famílias de Silvestre e Inácio permanecem nesta comunidade até hoje. A família de
Tranquilo veio para a cede, onde o mesmo ajudou na comunidade, inclusive na construção da
atual igreja de Nossa Senhora do Rosário e onde sua família permanece até hoje. Após o início do
desbravamento das terras na localidade de São Roque, pelo Primo Panisson, várias outras
famílias demonstraram interesse em vir para esta região. Porém como o proprietário que era da
família Busquerol, não conhecia essas famílias, pediu referencias. Primo através de sua
influência, serviu como referência para essas famílias conseguirem comprar títulos de terra.
Algumas das famílias que vieram colonizar a comunidade de São Roque foram: Benetti,
Dalmina, Fontana, e aos poucos foram chegando também outras famílias.
Os primeiros moradores chegaram por volta de 1950. Na época, existiam várias serrarias e
uma escolinha. De 1950 a 1960 algumas famílias já eram proprietárias e outras empregadas na
Serraria do Bosquerolli. Uma área maior das terras pertencia a Ernesto Fritz. Sobre estas terras
existiam muitos pinheiros. Parte da área foi loteada de 1960 e parte mais tarde. Na medida que os
agricultores adquiriam as terras, os pinheiros eram retirados e com a madeira construíam suas
casas. A área que compreende a comunidade de São Roque foi deixada por último para extração
dos pinheiros que ali abundavam, por este motivo, que muitas comunidades das proximidades são
mais antigas.
O número maior de moradores chegou entre os anos de 1960 a 1965 oriundos de Colônia
Lângaro, São Silvestre, Paiol Novo e outras localidades. Na época, a mata densa predominava,
mas aos poucos as pessoas foram abrindo roçados, plantando milho e começando a criar animais.
Em 1963 as famílias que ali residiam se reuniram para tratarem da construção de uma
capela, para fazerem suas orações. Em junho de 1963 foi constituída a primeira diretoria, formada
pelos senhores Deonísio Dalmina, Ângelo Fontana e Ângelo Belegante. Gloro dos Anjos sugeriu
que São Roque fosse o padroeiro e se dispôs a doar a imagem, atitude aceita por todos. O Sr.
Ernesto Dalmina doou um pedaço de terra para a comunidade.
No dia 18 de agosto de 1963 foi celebrada a primeira missa, com festa em honra a São
Roque, que se tornou padroeiro da comunidade; teve como celebrante o Pe. Luiz Broeto; nesta
ocasião também foram realizados vários batizados. Antes da igreja ser construída, as pessoas se
reuniam nas casas, recebiam a visita da Capelinha de Nossa Senhora e rezavam o terço.

Em fevereiro de 1964 uma família devota doou a imagem de Nossa Senhora dos
Navegantes. Desde que foi celebrada a primeira missa na capela, aos domingos as famílias se
reuniam para a oração do terço, mais tarde para a celebração do culto, para a catequese e também
para o lazer, num pequeno barracão. Mais tarde foi construído um salão de alvenaria, com
assoalho de madeira, sendo que, antes mesmo do assoalho ser colocado, houve um
desentendimento entre algumas pessoas da comunidade. Em função de desentendimentos, de
dezembro de 1973 até abril de 1974 a capela ficou fechada. Foi reaberta por ocasião da visita
pastoral do Sr. Bispo Diocesano, quando também houve reconciliação.
Primeiro se usava taquaras para improvisar um local de encontro e depois se fez um
pavilhão. A igreja pequena foi desmanchada e deu lugar a uma igreja em alvenaria, o salão deu
lugar a um pavilhão maior, que foi destruído por um forte temporal em 1984 e depois
reconstruído; o campo de futebol e as canchas de bocha eram o espaço de lazer ao lado do
tradicional baralho.
A atual igreja foi construída em 1982. A primeira missa rezada na nova capela, foi ainda no
mesmo ano, e quem celebrou foi o Frei Nelson Campreguer. A inauguração oficial da Igreja se
deu no dia 1° de janeiro de 1983, com uma festa e a missa foi celebrada pelo pároco, Pe. Valter
Baggio.

IV.

São Bernardo – comunidade do interior.

A comunidade de São Bernardo começou a existir no ano de 1934, quando nesta região
fixou residência o seu primeiro morador, José Bernardt com sua esposa Angela Crestani Bernardt
e seus filhos, entre eles João Bernardt já casado com Terezinha Bernardt.
Nesta época, outras famílias também fixaram residência na região e ajudaram a fundar a
comunidade. Entre elas, destacamos as famílias de Natálio Lângaro, João Batista Segatt, as
Viuvas Oliva Biazotto e Joana Castanhara e a família Teixeira.
No ano de 1947, estas famílias viram a necessidade de fundarem uma escola e uma igreja.
Foi então que organizaram um grupo de alunos. A princípio a escola funcionou na casa de João
Bernardt. Mas algum tempo depois construíram a primeira escola na localidade, e que durante a
semana servia como escola e nos finais de semana se transformava em igreja, para as famílias se
reunir para fazer as orações. O primeiro professor desta comunidade foi João Pereira.
Quatro anos depois as famílias se reuniram e construíram a primeira capela. O Sr. José
Bernardt expos o seu desejo de que a nova capela tivesse como seu padroeiro São Bernardo,
tendo em vista sua fé pelo Santo protetor dos doentes e dos pobres. Foi José Bernardt que doou a
imagem de Santo Padroeiro São Bernardo.
A capela foi inaugurada no dia 22 de fevereiro de 1950, onde neste dia festivo foram
celebrados 2 casamentos e 12 batizados pelo Pe. Júlio Sachetti.

V.

Linha Salete – comunidade do interior.

Contam como um dos primeiros moradores deste local, a família Galafassi, embora sobre
essa pouco se saiba. Sabe-se que a partir de 1915, aqui fixou residência a família de Vergínio
Lângaro. Este local era parte de Colônia Lângaro e pertencia ao município de Passo Fundo.
Vieram em seguida as famílias de Luiz Lângaro Primo, Felice Milani, André Rovani, Jacó

Savaris, Ângelo Bordignon Santo e Guilherme Guidini, e Francisco Denardi. Estas famílias
vieram das localidades de Caxias do Sul e Alfredo Chaves, sendo todas de origem italiana,
agricultores e professavam a religião católica.
As dificuldades sobre quais passaram estas famílias foram muitas. Embora houvesse certa
área coberta com o capoeirão, sinal de que alguém já havia explorado a terra anteriormente, mas a
grande parte das terras era coberta por mato fechado, com muitos pinheiros, motivo que fez surgir
anos mais tarde a serraria dos irmãos Guidini.
O principal meio de transporte era o cavalo, que aos poucos foi sendo substituído pelas
carroças. Para se chegar até a vila mais próxima, Vila Teixeira, hoje Tapejara, era preciso
atravessar o rio Carreteiro. Quando alguém necessitava de atendimento médico, era necessário ir
até Passo Fundo, cerca de 40 km de distância.
Como bons católicos participavam das orações e da santa missa na capela de Colônia
Lângaro que ficava a 5 km. Apesar da distância era grande a participação, inclusive de toda a
família.
Foi no ano de 1937, quando voltavam da oração dominical que Dorvalino Milani, Luiz
Rovani e demais companheiros, pensaram na possibilidade de formar uma comunidade que
tornasse o local mais próximo para se encontrarem, a fim de realizar suas orações. A ideia se
propagou, fizeram várias reuniões e o senhor Luiz Rovani expôs o seu desejo de que a nova
comunidade tivesse como padroeira Nossa Senhora da Salete, e inclusive doaria a imagem da
santa. A proposta foi aceita e tendo em vista de que Nossa Senhora da Salete apareceu em uma
montanha, escolheram um lugar no alto e que fosse centralizado para os moradores da época. O
local escolhido foi na propriedade de Luiz Lângaro Primo, que doou o terreno. Apesar das
dificuldades da época, as famílias tiveram boa vontade e todos contribuíram com árvores, mão de
obra e dinheiro. Começaram do nada para construir o que seria de todos. Sendo assim, as famílias
iniciaram a construção da capela, construída com fortes estruturas e toda forrada, tendo como
carpinteiro o senhor José Luzza da comunidade de Santa Rita. A madeira foi serrada
gratuitamente na serraria dos Guidini. Assim que foi concluída a construção da capela, foi
contratado um pintor alemão, de Passo Fundo, que além da pintura a óleo, fez um ótimo trabalho
de decoração.
No livro Tombo número 01 da Sede Teixeira, hoje paróquia de Nossa Senhora da Saúde de
Tapejara, encontramos o seguinte relato: “20 de abril de 1940, sábado, festa na capela Nossa
Senhora da Salete, no dia seguinte 21 de abril rezo duas missas. Antes da segunda, faço a benção
solene da capela, conforme ritual. Fiz 122 comunhões, legitimei um matrimonio. A nova capela é
muito bonita, toda pintada a óleo. Tem se gasto até esta data 18,200$ denota-se o grande esforço
e boa vontade dos 16 sócios que doaram a construção da capela.um louvor todo especial aos
fabriqueiros”. (registros do Pe Paulo Chiaramonte.)
A primeira festa da padroeira foi dias 18 e 19 de setembro de 1940, com participação de um
coral para cantar a missa na língua italiana. Após a missa houve uma bela procissão, onde as
jovens vestidas de noiva carregavam a imagem da padroeira.
A fundação da comunidade ocorreu no dia 10 de novembro de 1940. Os mais idosos
lembravam com carinho uma devoção a Nossa Senhora chamado EL FIORETO DI MAIO.
Enquanto a capela era construída, em 1938, fez-se outra construção, que servia como escola
durante a semana. Durante o dia estudavam as crianças da comunidade e a noite, estudavam os
adultos. Aos domingos esta construção era usada como uma simples copa, onde as pessoas da
comunidade se reuniam para o lazer.
Mais tarde, para abrigar os peregrinos em dia de festa, foi construído um modesto barracão.
Em 1958, foi construído um pequeno prédio de dois pisos. A parte inferior iria servir de copa e a
parte superior para reuniões, palestras e bailes. Em 1974 foi construído um salão de alvenaria.

Quando concluído antes mesmo de inaugurado foi destruído por um forte vendaval que atingiu a
região no dia 29/09/1975. A comunidade ficou muito abalada, pois de tudo aquilo que havia
sobrado, pouco seria reaproveitado. Foi necessária a intervenção do pároco, com seu incentivo, e
também de outras capelas, a ajuda de empresas do comercio e de voluntários o salão foi
reerguidos inaugurado em maio de 1976.
Embora ainda muito bela em sua parte interna, a primeira capela já não oferecia boas
condições e espaço físico para acolher os fiéis, principalmente em dias de chuva. Desta forma ela
foi substituída por uma capela de alvenaria, a comunidade colaborou com o trabalho e doações. A
nova capela foi inaugurada em 6 de dezembro de 1981.
Hoje na comunidade residem 39 famílias. Ao longo da caminhada, foram despertadas
muitas lideranças que atuavam em vários setores, como setores agrícolas e também na
administração do novo município de Vila Lângaro. Muitas diretorias coordenaram os trabalhos
nestes 79 anos de comunidade. Tantas pessoas prestaram seus trabalhos, muitas delas que, pelos
mais diversos motivos já não residem mais nela, entre elas aqueles que já partiram junto a Deus.
Também, os sacerdotes que por aqui passaram, lembramos de todos com muito carinho e
gratidão. Que a vida de fé dos fundadores seja exemplo para continuar a construir a comunidade,
e que nossa senhora continue abençoando a todos.
Sócios fundadores: Pedro Rovani, Andréa Rovani, Umberto Rovani, Pedro Savaris,
Antônio Rovani, Frederico Lângaro, Bonifácio Milani, Luiz Lângaro Primo, Felice Milani,
Máximo Lângaro, Ângelo Milani, Francisco Denardi, Guilherme Guidini, Santo Guidini, Adelino
Milani, Luiz Rovani, Faustino Savaris.

VI.

Linha Costella – comunidade do interior.

A comunidade de Nossa Senhora de Fátima de Linha Costela teve sua origem no ano de
1970, pela união das pessoas provenientes de Colônia Langaro e Linha Salete.
Naquela época, havia na localidade cerca de 23 crianças em idade escolar, por isso viram a
necessidade de construírem a primeira escola, e que durante a semana servia como escola e aos
domingos de manhã em igreja, para as famílias se reunir para fazer as orações. Por um longo
período foi local onde eram celebradas as missas pelos padres capuchinos filhos de David
Costella, quando os mesmos vinham visitar sua família.
No dia 17 de fevereiro de 1993, após uma missa celebrada pelo Pe. Valter Baggio, foi
apresentada a ideia para as pessoas de se formar uma comunidade naquele local e como por todos
foi aprovada, neste dia então foi criada a comunidade de Linha Costela tendo como padroeira
Nossa Senhora de Fátima.
Os primeiros fundadores foram: Ejélia Denardi, Salvador Agliardi, Celso Teixeira, Delvo
Denardi, Amauri Antônio Denardi, Leonel Denardi, Domingos Fortunato, Domingos Luis
Costella, Rudimar Guelen, Augusto D. Costella, Aldino Costella, Luis Costella, Santo Costella,
Valdocir Costella, josé Costella, Domingos A. Costella, Otávio Costella, Valdir Denardi, Vilson
Bordignon.
Mais tarde foi construído um pavilhão, com recursos de doações de entidades e famílias da
comunidade. Neste pavilhão eram realizados encontros e jogos para o entretenimento da
comunidade. Para arrecadar fundos para o desenvolvimento da comunidade, eram
comercializados alimentos doados pelas famílias. Também na época era cultivada uma pequena
roça comunitária.

Hoje a comunidade possui novas e amplas instalações de salão comunitário e para isso foi
necessário a demolição da escola, onde no mesmo local foi construída a atual capela.

VII.

Linha Scheleder – comunidade do interior.

Na localidade onde hoje é a comunidade de Linha Scheleder, antigamente pertenciam essas
terras a Dona Inha Rica. As terras que ela tinha se iniciavam na linha Scheleder onde ela tinha
sua residência e sua extensão tinha limite com o município de Água Santa, pelo rio Carreteiro. As
terras onde hoje está localizada a Vila Rocha também pertenciam a Dona Inha Rica. Nas suas
terras ainda tinha pouco campo aberto, tinha muito pinhal e mato, e por isso sobre elas tinha 06
serrarias, que aos poucos foram abrindo espaço para as lavouras. Não se tem conhecimento sobre
o fato de ela ter tido marido, todos lembram apenas dela e da filha dela Dona Picuxa como era
chamada.
Ubaldina Rocha Scheleder, ou como era conhecida, Dona Picuxa era casada com Antônio
G. Scheleder e com ele tiveram 12 filhos: Ernesto, Setembrino, Plinio, Pedro, Vitor, Antonio,
Edith, Judith, Hilda, Maria, Aracy e outro. Quando uma das crianças que morava em sua fazenda
veio a óbito, Dona Picuxa pediu para seu empregado, Silvio Martins Pinto ir e marcar um terreno
para fazer um cemitério para enterrar a criança, depois doou o terreno marcado, que até hoje
serve como cemitério para esta comunidade. Dona Picuxa doou também o terreno para construir a
igreja e da forma que conseguiu, construiu a primeira igrejinha no ano de 1945. Contribuiu como
pode para o início da comunidade. A inauguração da capela ocorreu no dia 12 de outubro de
1947, sendo realizada pelo Pe. Raimundo Damin. Em 10 de março também de 1947 chegou a
comunidade a imagem da Padroeira Nossa Senhora Aparecida talhada em madeira.
Quando Dona Picuxa já não conseguia mais, passou o dever para seus filhos, e os mesmos
foram formando a comunidade. Dona Picuxa e sua família eram pessoas muito bem vistas e
queridas por todos.
O Sr. Silvio Martins Pinto, que era o homem de confiança de Dona Picuxa, morou nas
propriedades de Dona Picuxa e trabalhou como seu empregado, era carpinteiro, não tinha isso
como profissão, mas sempre ajudava no que precisava. Era casado com Maria José da Cruz Pinto
e com ela tiveram 5 filhos: Dira, Terezinha, Pedro Augusto, Ernesto e José Nelson.
Quando já se tinha iniciado a comunidade, aos poucos vieram chegando outras famílias:
Martins Pinto depois Bonfante, Marcon, Danieli, Pereira.

VIII. Colônia Nova – comunidade do interior.
A localidade de Colônia Nova, distrito de Tapejara, geograficamente é formada por
coxilhas ondulantes plantadas numa região bastante elevada, proporcionando uma linda visão,
principalmente quando estão cobertas de plantações de trigo, milho ou soja. Estas terras, cobertas
de mata virgem e robustos pinheiros eram propriedade do sr. Ernesto Morsch, industrial de Passo
Fundo, que as teve do casamento com sua esposa da família dos Rocha, proprietários desta vasta
região, a Fazenda Bom Retiro, que se estendia até as proximidades de Água Santa. Em 1936 o sr.
Ernesto Morsch, através do seu procurador Hélio Morsch, resolveu colonizar as terras, dividindoas em lotes rurais de 25 hectares.
Antes de começar a colonização habitavam aqui os srs. Florencio dos Santos, Napoleão
Pimentel, Borges Nunes, Martim Xavier e um tal de Natálio. Havia também a serraria do Érico
Brusqueroli, situada na cabeceira da Sanga Larga.
As terras eram comercializadas nas seguintes condições: seis contos de réis a vista pela
colônia de 25 hectares ou três contos de réis no ato do negócio e mais três contos e quinhentos
mil réis, prazo um ano, sem juros. O juro já estava embutido. Os preços e as condições eram
considerados bons. Começaram a chegar os colonizadores.
O primeiro colono a se transferir para lá foi o Alberto Moretti, vindo de Colônia Lângaro.
Foi em 28 de abril de 1937. Depois chegou Natálio Bedendo, de Veranópolis, João Secco, Virílio
Tonial, Domingos Bertoglio, Fior Benetti, de Caxias, Raimundo Moretti, Batista Secco, José
Morandi e João Stramari, que trouxe a bodega que tinha na Colônia Lângaro.
Estes agricultores tinham pouca terra ou eram arrendatários. Aqui chegaram, compraram e
iniciaram a derrubada do mato, preparando a terra para a planta. Contam que a primeira árvore foi
cortada por Leonel Secco. Cortavam os grandes pinheiros para fazer a roça. Valiam muito pouco!
Uma das diversões aos domingos era derrubar um pinheiro para ver o tombo o ouvir o estrondo
da queda. Às vezes faziam apostas para ver quem derrubava primeiro o pinheiro.
A primeira criança dos colonizadores que nasceu em Colônia Nova foi Francisco Moretti,
no dia 20 de junho de 1938.
Como as terras eram novas e a colonização também, começaram a chamar o lugar de
Colônia Nova. As estradas eram mais picadas ou carreiros para animais e carroças. Os próprios
colonos cuidavam das estradas isto por muitos anos.
O primeiro comissário, nomeado pela Prefeitura de Passo Fundo, foi Domingos Bertoglio.
Ele convocava os agricultores que tinham que dar seis dias por ano para a conservação das
estradas. O trabalho era realizado com arado de bois, picaretas e enxadas. Era também sua
atribuição apaziguar as partes quando aconteciam brigas ou outros problemas. O cargo era
gratuito. Só ficava isento dos impostos municipais.
Um dos primeiros carroceiros foi Pedro Borges Nunes que durante quarenta anos
transportou os produtos e madeiras para Passo Fundo, Coxilha, Tapejara e Sananduva. Fazia frete
para o comércio e para as serrarias.
A primeira escola foi construída pela sociedade em princípios de 1939. A primeira
professora foi a Senhorita Clotilde. Nesta escola foi celebrada a primeira missa e feita a primeira
festa. O celebrante foi o Padre Paulo Chiaramonte, vigário cooperador de Tapejara, a cuja
paróquia pertencia toda a região. Nesta escola o padre continuou a dar atendimento religioso,
enquanto não se construísse a capela. As missas eram celebradas duas vezes por ano, no máximo,
três.
No ano de 1949 a sociedade construiu uma segunda escola, ampla e de dois pisos, sendo
que na parte de cima era a residência do professor e um quarto reservado para o padre, quando
vinha atender a capela. O Pe. Júlio, pároco de Água Santa, costumava permanecer na comunidade

de dois a três dias. Na parte térrea estava a sala de aula, um salão para reuniões e bar. Às vezes,
servia para bailes. Esta escola foi inaugurada em 05 de setembro de 1949.
A igreja foi construída em 1940, sendo membros da diretoria os srs. Raimundo Moretti,
Virílio Tonial e José Morandi. Foi inaugurada em 15 de outubro de 1942, na festa da padroeira
Santa Tereza. A missa foi rezada e a capela benta pelo Pe. Paulo Chiarmonte. Eram membros da
diretoria: Jacó Secco, Guerino Girardi e João Stramari. A imagem da padroeira foi encomendada
pelo Pe. Paulo Chiarmonte e doada pelos srs. Natal Bedendo e Domingos Bertoglio. Foi
abençoada pelo Pe. Júlio Marin no dia 8 de maio de 1944 e teve oito padrinhos. O construtor da
capela foi José Lusa, de Vila Teixeira (Tapejara). Em 1945 foi pintada interna e externamente
pelo pintor Honesto Menin. O terreno foi doado por Fiore Benetti. Eram membros da diretoria:
João Secco, Luiz Secco, José Perozzo, e Domingos Bertoglio. Antes da construção da capela os
moradores frequentavam a igreja de Colônia Lângaro, inclusive para fazer a primeira comunhão
dos filhos.
Destacaram-se na empreitada da construção da nova capela, Raimundo Moretti, Guerino
Girardi, José Perozzo. Vergíneo Arcari, Lourenço Gusatto, Dinarte Secco e a diretoria: Luiz
Dalmagro e Leonel Bertoglio. A pedra fundamental foi colocada na festa de São José, no dia 22
de março de 1964. Foram padrinhos: Lourenço Gusatto, Francisco Moretti e José Perozzo. O
líder e intrépido batalhador, alma da construção, foi Roque Cechetti.
No dia 21 de março de 1965 o sr. Bispo D. Cláudio, celebrou missa dentro do novo templo
recém abençoado. Foram padrinhos da inauguração: Domingos Bertoglio, Dinarte Secco,
Guerino Girardi, Maria B. Secco, Luiz Secco, Cláudia D. Secco e Maria José Pinto.
Em 1968 foi demolida a escola que a comunidade havia construído. Com a madeira desta e
mais a do galpão aberto, usado para as festas, foi construído o primeiro salão de Colônia Nova.
Este serviu à comunidade por muitos anos. O líder desta construção foi Lourenço Guzatto. Em
1988, após decisão da comunidade, em assembleia, esse salão foi demolido pois não oferecia
mais condições de uso. Foi edificado então o atual salão.
O sino da capela pesa quatrocentos quilos e custou Cr$ 17.300,00. Foi inaugurado
solenemente e bento pelo Pe. Júlio Marin na festa de Santa Tereza, no dia 15 de outubro de 1947.
Tornaram-se padrinhos após o leilão, José Morandi, Vergineo Arcari, Orestes Secco, Ana
Teodora Rocha, Timóteo Schleder, José Xavier, João Bordignon, Luiz Secco, Luiz Dalmagro,
Santo Bordignon, João Dalla Santa, Segundo Tonial e Avaré Ubirajara Jacino.
A catequese era dada em casa e, se com professora, na escola. Havia os catequistas para
preparar as crianças para a primeira comunhão. Era dada em italiano, mas só nos primeiros
tempos. Os primeiros catequistas foram: Assunta Scopel, Anselmo Rigon, Vergineo Sirtulli e o
casal Irene e José Perozzo.
Aos domingos fazia-se o culto em língua italiana. Rezavam o terço e cantavam ladainhas de
Nossa Senhora. No dia de finados batiam o sino de hora em hora, das seis da manhã às 18 hs. Nas
calamidades faziam-se procissões rogatórias para Campo Redondo ou Rio Carreteiro.
Caminhavam de pés descalços.
A comunidade de Colônia Nova era grande. Abrangia desde o Rio Carreteiro, subindo pela
estrada geral de Tapejara a Passo Fundo, até a ponte do Rio do Peixe. Acontece que uma região
era habitada por luso-brasileiros, que por questões raciais e outras não se entendiam e não se
entrosavam com os moradores de origem italiana. Houve richas e brigas. É uma questão cultural.
Estes, há uns vinte anos se ligaram a capela Nossa Senhora Aparecida de Tapejara onde estão
mais inculturados e o ambiente lhes é próprio. Assim a capela diminuiu a sua população.
Entre os anos de 1950-65 Colônia Nova atingiu seu desenvolvimento maior. Havia duas
lojas. Uma do João Stramari que depois e a de Vergineo Arcari e Cia, que tinha até caminhão
para transporte dos produtos, esta encerrou suas atividades pelo ano de 1965. Vergineo Arcari

mudou-se para o Paraná. A primeira ferraria movida a força hidráulica foi dos irmãos Dalmagro e
depois de Luiz Dalmagro. Era bem montada e atendia toda a região. Mais tarde, Roque Cechetti
montou nova ferraria junto, à loja do Arcari.

IX.

Campo Redondo – comunidade do interior.

Campo Redondo, assim o sr. Amantino da Silva Rocha o chamou quando aqui veio residir,
lá pelos anos de 1918 ou antes. É uma região de campo com muitos capões de mato com
pinheiros, coxilhas ondulantes e toda cortada por arroios e o rio do Peixe correm pelo meio de
grandes várzeas que tornam a terra ótima para a criação de gado e plantações de arroz irrigado.
Os primeiros proprietários destas terras foram Amantino da Silva Rocha, natural de
Chopinzinho no Paraná, Artur de Oliveira que veio de Coxilha e João da Silva Duro que se
tornou genro do Amantino. Aqui vieram morar mais tarde, Dorival Teixeira, Florencio
Bittencourt, Bernardino e José Gomes de Souza e Dorival Boeira. Estes se dedicavam a criação
de gado e grandes lavouras de arroz irrigado. A escola foi construída pelos moradores. O
primeiro professor foi Manuel Amâncio Teixeira.
Em 1924 Amantino da Silva Rocha estava para comemorar suas Bodas de Ouro
matrimoniais. Não havia igreja perto para celebrar a missa. Conversou com os vizinhos para
ajudarem a construir a capela. As famílias Gaspar, Xavier e Teixeira começaram a trabalhar.
Pedro Xavier fez as tabuinhas de pinheiro. O terreno foi doado por Amantino Rocha. Foi
construída no mesmo local onde se encontra hoje. O padre que celebrou a missa das Bodas de
Ouro veio da Matriz Conceição, de Passo Fundo. Dai em diante o atendimento foi dado pela
mesma paróquia e a partir de 1927 passou a ser feito pela paróquia de Vila Teixeira. Desde 1943
foi assumido pela nova paróquia de Água Santa. As missas eram muito esporádicas.
As primeiras catequistas foram: Iolanda Teixeira, Ireni Gomes de Souza e Oraídes Gomes
de Souza.
Em meados de 1965 foi construída a atual capela de alvenaria. A Diretora que providenciou
a construção era formada pelos srs. Bernardino Gomes de Souza, José Gomes de Souza e Dorival
Teixeira.
Em 1969 foi construído um salão de madeira e, em 1981 foi ampliado e feito a instalação
da rede elétrica. Eram da diretoria, em 1969: João Dalmina, Antônio Brazaca e Ínes Ribas. Em
1981: José Jandir Gomes de Souza, Hélio Dias Teixeira e Sadi Ghelen.
Em 1975, no dia 14 de abril, foi criado o quadro de laçadores Touro Preto. Em 1983
coordenou a caminhada da capela a diretoria de José Gomes de Souza, Sadi Rosa de Souza,
Argemiro Roman e Candido Lunelli dos Santos.
Em 1985 começou-se a pensar em salão novo, de alvenaria, com 18m de largura por 25m
de comprimento. Foram tomadas as primeiras providências. Formavam a diretoria: José Jandir
Gomes de Souza, Eri Dias Teixeira, Sadi Luis Strapasson e Irini Souza Silveira.
Em 1987 assumiram a diretoria: Arcedino Brum da Rocha, Isaias Gomes Silveira e
Andressa Hauch.
Em 1991/92, a atual diretoria liderada por Sadi Rosa de Souza conseguiu, com muito
sacrifício e luta, acabar a construção do salão, que muito está servindo a comunidade.

X.

São Miguel do Parador – comunidade do interior.

Aparício Pereira conta que, antigamente, há mais de cem anos, este lugar se chamava
Mato Castelhano, depois virou parador, por que os índios kaigang paravam por aqui. Atacavam
os tropeiros e viajantes, tiravam as joias, dinheiro e mercadorias, e as vezes matavam e
enterravam os corpos no mato.
A estrada era mais uma trilha ou travessa que vinha de Lagoa Vermelha, passava por
Campo do Meio, capela N. Sra. De Lourdes, São Pedro do Rio do Peixe e seguia para Passo
Fundo. O parador era lugar obrigatório passagem. Os tropeiros ou viajantes, para passar
tranquilamente, tinham que pedir uma senha para o cacique do Mato Castelhano, o índio José
Domingues. Ele dava como senha o seu pala.
Quando Água Santa cresceu e se colonizou, a produção e as mercadorias, transportadas
por carroceiros ou cargueiros, os carroceiros paravam no bodegão ou na casa de pasto do Albino
Rocha, localizada a uns oitocentos metros ao sul da estrada geral de Água Santa a Passo Fundo.
Este albino também tinha uma cancha reta para corridas de cavalos. Era cuidada pelo Victor
Rocha.
Os primeiros moradores do lugar foram: Silvano Lopes de Souza, Gaspar Vieda, Leonato
Vieda, Ortêncio e Constante Vieda e Albino Rocha. Os primeiros colonos que ali se radicaram:
Pedro Lopes da Rosa, Laurindo Rocha, Amantino Rochao, João da Rosa, Adão Correia do Prado
e Timóteo Bernardo Pereira. Alguns deles vieram de Camaquã. Era gente de posse que vieram
para criar gado. Acontece que os campos não eram apropriados e o gado morreu. Ficaram pobres.
Passaram a trabalhar com lavouras de arroz irrigado, algumas em terras alugadas. Trouxeram
suas mudanças com carretas de duas rodas, tracionadas por três juntas de bois cada uma.
Entraram abrindo picadas e carreiros nos matos. Os impostos das terras eram pagos em dias de
serviço para arrumar as estradas. Pagava-se imposto até do fogão e das carroças. Usava-se muito
os cargueiros, até para recolher os produtos da roça.
A escola era particular, de Agenor Boeira e o mesmo cobrava para dar aulas. A professora
era a Deolinda Vieira, esposa de Agenor. Mais tarde o Agenor mudou-se e nunca mais teve
escola.
Em meados de 1925 começaram a pensar numa igreja. A liderança estava com as famílias
de Pedro Lopes da Rosa e Timóteo Bernardo Pereira. Foi construída com o esforço de todos e no
Parador mesmo. Era uma igrejinha de tábua bruta, coberta de tabuinhas de pinheiro. Pedro Lopes
tinha muita devoção a São Miguel Arcanjo, por isso adquiriram a imagem para ser padroeiro. A
imagem foi comprada com ofertas de todo o povo. Antes de construir a igrejinha frequentavam a
missa e as desobrigas na casa de Antônio Kurtz, em Santa Rita, onde esporadicamente os padres
apareciam. Depois, passaram a frequentar a capela de N. Sra. de Lourdes, perto do Mato
Castelhano. A primeira missa em São Miguel do Parador foi na capelinha, celebrada pelo Pe. José
José Ferreira Guedes, que vinha de Passo Fundo. Iam busca-lo, a cavalo, para as missas e festas.
Parava ali uns dois dias. Quando o padre vinha era uma festa. A capela não tinha diretoria. Os
fundadores cuidavam de tudo.
Em 1932 a capela foi construída no lugar onde está hoje. Os fundadores já eram idosos.
Elias Jorge da Rosa, que era catequista e capelão fixara residência na localidade, por isso quis
trazer a capela para mais perto da sua casa. Assim podia cuidar melhor da igreja. Esta era uma
construção de madeira. O terreno foi doado pelo Sr. Elias.
Em 1989, com a ajuda da prefeitura de Tapejara foi construída uma pequena capela de
alvenaria. Nas calamidades faziam-se procissões com a imagem de São Miguel. Iam para o
Engenho Grande onde o santo era deixado. Só iam buscar quando chovesse. Faziam penitência,
rezavam, cantavam. Caminhavam de pés descalços e sem chapéu na cabeça. As festas eram

simples e “grosseiras”. Tudo era preparado em casa, churrasco, pão, doces. O vinho vinha em
barril, de Água Santa. Os refrigerantes, quando vinham, eram de Passo Fundo.
Os bailes ou fandangos saiam nas casas, com gaita de oito ou dezesseis baixos e violão.
João Laurindo da Rocha era um bom gaiteiro. Elias Jorge da Rosa mudou-se do lugar. Aparício
Pereira e esposa ficaram responsáveis pela capela e seu andamento religioso.
No final de 1959 surgiu um movimento para levar a igreja de São Miguel para o lugarejo
do Rincão dos Lopes. Os líderes, em certa ocasião foram para Água Santa falar com o vigário,
Pe. Moysés Mocelin. Eram apoiados pelo inspetor de quarteirão Alcides Xavier. E convenceram
o vigário. Foram falar, então, com Timóteo Bernardo Pereira, o ancião da localidade. Este
escutou e saiu-se com essa: “Enquanto o Timóteo velho for vivo a capela não sai daqui”. A filha
do velho Timóteo, Nadir Pereira, e que entendia um pouco mais de leitura, em março de 1960 foi
falar com o Sr. Bispo D. Cláudio Colling. Este não concordou com a mudança e mandou uma
carta ao vigário dizendo que deixasse tudo como estava. Assim mesmo os homens do Rincão dos
Lopes vieram desmontar a igreja, mas as filhas do Timóteo tinham escondido a imagem de São
Miguel na sua casa. Ai não quiseram mais nada, pois o que interessava era a imagem do santo.
A capela de São Miguel do Parador existe até hoje, mas nunca conseguiu se organizar
como comunidade sempre conviveu com problemas e conflitos. Hoje é um lugar muito
despovoado.

VI – Rua Frederico Langaro.
Esta rua é para homenagear o Sr. Frederico Langaro assim como seus irmãos e
descendentes, que contribuíram para a formação da comunidade que temos hoje.
Por volta de 1870, época marcada pela imigração dos povos europeus, a exemplo das
demais regiões brasileiras, juntando-se as populações locais de origem afro-brasileiras e foram
estabelecendo os núcleos colonizadores das terras gaúchas, construindo, assim, um marco
histórico para o progresso desta região do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os primeiros
imigrantes italianos, vindos de Caxias do Sul e Antônio Prado, viram fugidos da miséria e das
dificuldades de vida na Itália e com uma promessa de terra de fartura e abundância. Por volta de
1879, Florindo Langaro, junto com seus irmãos, Frederico, Fortunato Ferdinando e Francesco
Giuseppe Langaro ouviram falar que na região de Passo Fundo haviam terras à venda.
Encontraram-se com Antherio Da Silva Boeira e dele compraram 8 (oito) colônias de terras, mata
fechada, exatamente no centro de Vila Lângaro de hoje.
Os irmãos Langaro, então mudaram-se de Antonio Prado e aqui estabeleceram residência e
aos poucos junto com suas famílias foram desbravando as matas e colonizando a região.
Florindo Langaro nasceu em 15 de agosto de 1845, em Roncade na Italia, primeiro filho,
entre 4, de Francesco Langaro e Paola Cavalieri. Casou-se com Rosa Zordan e com ela tiveram
05 filhos: Alberto, Francesco, Giovani Battista, Luigi (Luis) e Matilde. Faleceu com 60 anos, em
1905 aqui em Colônia Langaro.
Frederico Langaro nasceu em 1847, em Roncade na Italia, segundo filho, entre 4, de
Francesco Langaro e Paola Cavalieri. Casou-se com Domenica (Dominga) Fantini e com ela
tiveram 10 filhos: Paolo Verginio, Pietro (Pedro), Bartholomeu, Catherina, Constantino, Luigi
(Luiz), Maria, Miltildes, Severino e Guerino. Faleceu com 64 anos, em 20 de outubro de 1911 e
sua esposa Dominga Langaro faleceu em 16 de março de 1920 aqui em Colônia Langaro.
Fortunato Ferdinando Langaro nasceu em 1851, em Roncade na Italia, terceiro filho, entre
4, de Francesco Langaro e Paola Cavalieri. Casou-se com Tereza Paglierin e com ela tiveram 07
filhos: Geraldo, Maria, Hermínio, Camila, Palma e Ricardo. Faleceu após o ano de 1911.
Francesco Giuseppe Langaro, ou José Francisco Langaro, nasceu em 1856, em Roncade na
Italia, quarto filho, entre 4, de Francesco Langaro e Paola Cavalieri. Casou-se com Fiora Guerra e
com ela tiveram 07 filhos: Girolamo, Giulia, Florindo, Caetano, Virginea, Josefine (Pierina),
Maria Angela e Fiore. Fiora faleceu em 1898. Francesco casou-se novamente, com Diamantina
Ortiz e com ela tiveram 08 filhos: Natalino (Polaco), Celeste (Bísico), Angelo, Victalino, Guri,
Brigida, Picota e Paulina.
Gostaríamos também de homenagear Pedro Langaro, filho de Frederico e Dominga, nasceu
em 07 de agosto de 1890 e faleceu em 15 de julho de 1966. Casou-se com Mathilde Ema Amália
Seidler Langaro e com ela tiveram 6 filhos: Alfredo, Alvira, Amália, Arnaldo, Bartholomeu e
Catherina. Viveu toda sua vida em Vila Langaro.

Foto de Pedro e Mathilde

Foto da casa onde residiam (terras onde hoje se situa o Loteamento Sol Nascente I)

VII – Rua da Mata.
Nesta rua, foi dado o nome de rua da mata para lembrarmos que antes de tudo, aqui também
tinha mata fechada, e que aos poucos, conforme foram chegando os primeiros imigrantes foram
desbravando as matas, explorando os lugares e aos poucos colonizando as terras abertas e
formando a comunidade de Vila Lângaro.

Imagem ilustrativa de como eram as matas aqui.

VIII – Rua 28 de dezembro.
Nesta rua, foi dado o nome da data em que foi criada a Lei 10.661 de 28 de dezembro de
1995, que Cria o Município de Vila Lângaro. Esta data é que foi oficializada a emancipação dos
distritos de Colônia Langaro e Colônia Nova.

Nesta rua queremos também lembrar um pouco mais sobre o processo da emancipação e
sobre as pessoas que trabalharam para que isto se concretizasse.
Com o crescimento do Distrito de Colônia Lângaro deu impulso ao movimento
emancipacionista, liderado pelo Sr. Vildo Moises Rovani. Com o auxílio do Deputado Estadual
Beto Albuquerque, do Dr. Jair Tognon, do Vereador de Tapejara representando o distrito de
Colônia Lângaro o Sr. Valdemar André Rovani e do Sub-Prefeito do Distrito o Sr. Ivo Benetti a
comissão emancipacionista reuniu a documentação exigida na época.
Em 22 de outubro de 1995 realizou-se o plebiscito, que deu vitória ao sim pela causa
emancipacionista.
A partir disso o processo foi para o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio
Brito, onde o mesmo vetou o projeto de lei.
Com o veto do Governador, o projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, para
ser votada pelos Deputados. Para ser aprovado o projeto, deveria ter no mínimo 2/3 dos votos,
sendo que a maioria dos votos deveria ser pelo sim.
No dia da votação na assembleia, a comissão emancipatória lotou um ônibus e foram todos
para Porto Alegre pedir apoio aos deputados.
Em 28 de dezembro de 1995, após aprovação dos Deputados, foi então assinada pelo então
Governador Antônio Brito a Lei Estadual nº10661 que criou o município de Vila Lângaro.
Em casos de emancipação o município mãe tem o dever e obrigação de ajudar o município
novo. O município mãe de Vila Lângaro é Tapejara, e na época em que ocorreu o processo de
emancipação o prefeito era o Sr. Gilberto Borgo, e como ele era contra a nossa emancipação, o
distrito aqui agora município, ficou quase abandonado pelos 2 anos em que ocorreu o processo.
Membros da Comissão Emancipacionista de Colônia Langaro.
Presidente: Vildo Moisés Rovani
Vice-Presidente: Wilson Arcari
1º Secretário: Angelo Estevão Damiani
2º Secretário: Maria Inês Dametto Langaro
1º Tesoureiro: Carmelino Luiz Rovani
2º Tesoureiro: Valdemar André Rovani
Conselho Fiscal: Miguel Alécio Rovani – Alcides Verdi – Aldino Cechetti
Suplentes do Conselho Fiscal: Irani Panisson – Bolívar Martins Pinto – Luciano Paulo
Marcon
Outros membros: Olivio Langaro – Arcenio Biasotto – Arcenio Angelo Biasotto – Eneide
Negri – Fernando Langaro – Delvino Favaretto – Edson Paulo Tognon – Otavio Costella – Ivo
Benetti – Lauro Langaro.

IX – Rua Flor Arcari.
Esta rua é para homenagear o Sr. Flor Arcari que segundo sua história, nasceu em 11 de
setembro de 1906. Casou-se com Candida Langaro Arcari, e com ela teve 12 filhos: Terezinha,
Armando, Henrique, Asunta, Gentil, Dileta, Leonilda, Gema, Ana, Maria, Romildo e Gildo. Flor
sempre residiu aqui no distrito de Colônia Langaro. Doou para a Igreja o terreno onde hoje tem o
cemitério. Gostava de ajudar as pessoas, trabalhava sempre auxiliando a comunidade, e nas festas
promovidas, ele ajudava a carnear e preparar as carnes para os churrascos. Por muitas vezes
participou da diretoria da capela, assim como várias vezes foi presidente da comunidade. Ajudou
na construção da atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Sempre se dedicou e ajudou na
Igreja, pois era uma pessoa muito religiosa, e rezava o terço todas as noites com a família e tinha
a tradição de cantar um canto litúrgico depois da oração. Participava das carreiras com cavalo.
Gostava muito de cuidar dos animais e das outras pessoas e quando tinha alguém que precisasse
de ajuda ele fazia 50 km se fosse preciso. Ele era uma pessoa severa com os filhos, pois prezava
muito pela educação dos mesmos. Faleceu em 25 de outubro de 1972 com 66 anos.

Foto de Flor Arcari e sua esposa Candida Langaro Arcari.

X – Rua da Cultura
Para esta rua, foi dado o nome de Rua da cultura para referenciarmos todos os espaços de
cultura e lazer que compõe o entorno dela, sendo que nos seus limites tem-se o Complexo
Esportivo, que compreende entre suas partes o campo municipal de futebol, o Ginásio
poliesportivo, Centro de Eventos, Academia ao ar livre, Biblioteca, Emater, Escola estadual,
Centro de Tradições Gaúchas entre outros espaços.
Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei,
a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente em
família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro.

XI – Rua Dona Rosalia
Esta rua é para homenagear a Sra. Rosalia Marcon Negri que como se chamava
antigamente era parteira de campanha. Nasceu em São Marcos - RS, casou-se com Augusto
Negri e com ele tiveram 12 filhos: Tereza, José, Fortunato, Maria, Selvino, Pedro, Odila,
Margarida, Henrique, Rosalino, Antonio e Nelma. Em meados de 1940 mudaram-se para o
distrito de Colônia Langaro com 7 de seus filhos, e o restante deles nasceu já aqui na nova
moradia.
Pela sua profissão muito prestativa, realizou muitos partos e trouxe muitas pessoas ao
mundo. Contam também que há cerca de 50 anos atrás, +/- em 1956 quando aqui nevou, durante
a noite, com cerca de 60 cm de neve sobre o chão, Dona Rosália precisou sair de casa, e ir
socorrer duas mães que estavam em trabalho de parto e ajudar a trazer ao mundo seus filhos.
A homenageada com o nome da Rua terá seu nome registrado para efeito de designação,
perante os órgãos públicos e a população tão somente como DONA ROSALIA.

Rosália Marcon Negri e seu esposo Augusto Negri

Esta foto era da casa de Rosalia e Augusto e ao lado o carro deles, que na época foi um dos
primeiros adquiridos na região.

XII – Rua Itamar Artuzo.
Esta rua é para homenagear O Sr. Itamar Artuzo, natural deste município, nasceu no dia 16
de agosto de 1984, filho de Alécio Artuzo e Salete Ivania Limberger Artuzo. Estudante e jovem
exemplar. Formou-se Técnico Agrícola pela Escola Agro técnica Federal de Sertão e após
formou-se Engenheiro Agrônomo pela Universidade de Passo Fundo. Defendia a cultura Gaúcha
e os costumes do homem do campo. Adorava estar em contato com a natureza e os animais,
gostava de estar sempre rodeado de amigos e de sua família. Preocupava-se e realizava atividades
que vinha ao encontro da proteção da natureza, evitando assim a degradação do solo e de recursos
naturais de seu meio. Faleceu aos 26 anos de idade, no dia 01 de dezembro de 2010, quando, após
o findar do horário de trabalho que exercia como Engenheiro Agrônomo em uma Cooperativa
próxima, ele deslocava-se como de costume para auxiliar seus pais no plantio na lavoura, quando
foi vítima de um grave acidente e que infelizmente ocorreu a fatalidade. Itamar deixou a todos
seus amigos, colegas, seus clientes, e principalmente a seus familiares uma bela lembrança de
pessoa querida, amiga, amorosa, carinhosa e muito alegre, e por isso, sua falta deixou uma grande
tristeza entre todos.

Esta foto é de Itamar e seus pais.

Através do Itamar Artuzo, gostaríamos também de homenagear seu avô paterno Silvestre
Artuzo, que nasceu no Distrito Teixeira, hoje Tapejara no dia 31 de Dezembro de 1930. Casou –
se com Adelaide Zanatta em Maio de 1955 e com ela teve 6 filhos: Lurdes, Delírio, Elza, Alécio
e Ilda e Luis. Comprou títulos de terra de Gentil da Silva Boeira, terras essas que pertenceram a
Antherio da Silva Boeira, fundador desta comunidade, mudou-se para o distrito de Colônia
Langaro em Junho de 1955. E desde então sempre foi solicito e pronto a ajudar a todos. Sempre
foi muito dedicado a comunidade. Por muitas vezes participou da diretoria da capela, ajudou na
construção da atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Esta foto é de Silvestre e Adelaide, avós paternos de Itamar.
Também através do Itamar, gostaríamos de homenagear seu avô materno Mathias
Limberger, que nasceu na cidade de Saldanha Marinho, cidade está que sua família ajudou a
construir. Casou-se com Orlanda Berwian Limberger e por volta de 1952, se mudaram para a
localidade de Arroio de Fátima, na cidade de Coxilha. Suas terras e residência ficavam muito
próximas da divisa com o distrito de Colônia Langaro e por isso, Mathias por ser tumeleiro era
muito solicitado para fazer os túmulos e jazigos aqui no cemitério da comunidade sempre que
necessário. Mathias construiu alguns dos túmulos mais antigos que são das famílias fundadoras
deste distrito. Com Orlanda teve 8 filhos: os gêmeos Pedro e Paulo, Marcos, Luiz, Salete Ivania,
as gêmeas Silvania Margarete e Tania Maria e João Carlos.

Esta foto é de Mathias e Orlanda, avós maternos de Itamar.

XIII – Rua Romeo Arcari.
Esta rua é para homenagear o Sr. Romeo Giovani Arcari, que segundo sua história, nasceu
em Piadema, Provincia de Cremona na Italia, no dia 12 de outubro de 1879. Veio para o Brasil
ainda criança com seus pais Ezechieli Arcari e Maria Ponzoni Arcari. Casou –se com Rozalia
Martarello em Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis, e com ela tiveram 13 filhos, entre
eles, Antonio, Santo, Santina, Clementina entre outros.
Esta rua localiza-se nas terras que pertenceram a Romeo Arcari e que depois passaram a
seus descendentes.
O homenageado com o nome da Rua terá seu nome registrado para efeito de designação,
perante os órgãos públicos e a população tão somente como ROMEO ARCARI.

XIV – Rua Nossa Senhora de Lourdes.
Esta rua é para homenagear a Nossa Senhora de Lourdes, que tanto ajuda e intercede por
nós em todos os momentos e principalmente quando se recorre a ela em momentos difíceis. Sua
devoção começou no dia 11 de fevereiro de 1858, na pequena vila de Lourdes, França, nesse dia,
três amigas foram buscar lenha na mata, para vender e comprar pão: Bernadete Soubirus de 14
anos, sua irmã Marie Toinette de 11 anos e a amiga Jeane Abadie, de 12 anos. A caminho do rio
Gave, passaram por uma gruta. Ali, Bernadete ouviu a voz de uma mulher chamando-a
carinhosamente. A voz vinha de dentro da gruta. Curiosa e obediente, Bernadette entrou e viu a
figura de uma jovem senhora vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, um rosário de
contas de pérolas em sua mão e os pés estavam ornados de rosa. As duas começaram a rezar
juntas, e quando acabou a última Ave-Maria, Maria desapareceu. Por um período de cinco meses,
Nossa Senhora de Lourdes apareceu para as três meninas, sempre marcando o dia e a hora que
iria aparecer para elas. Em 25 de março, a aparição lhe disse: "Eu sou a Imaculada Conceição". A
notícia se espalhou e muitas pessoas foram à gruta no desejo de ver Nossa Senhora de Lourdes,
mas só as crianças viam, o que gerou muita desconfiança e dúvida na população. Muitas vezes
Bernadete foi vítima de agressões e zombarias feitas pela população. Por isso, Nossa Senhora,
numa de suas últimas aparições, disse a Bernadete que fosse à gruta e começasse a cavar o chão
com as próprias mãos. Bernadete obedeceu e no local onde ela cavou, começou a brotar água e
nunca mais parou. E era sabido por todos que ali, era um lugar seco onde jamais tivera fonte de
água. Ao saber da água que brotou na gruta, o povo começou a ir até lá em busca de cura. Então,
começaram a acontecer curas inexplicáveis entre o povo que se banhava nas águas da gruta de
Lourdes.
A grande mensagem de Nossa Senhora em Lourdes é uma mensagem de conversão e de
penitência. Nossa Senhora chamou insistentemente que aqueles que estão distantes de Deus
voltem para a casa do Pai, pois estamos num tempo de grandes dificuldades.

XV – Rua Zilmar Biasotto.
Esta rua é para homenagear o Sr. Zilmar Biasotto.
Descendente da segunda geração de imigrantes italianos, Zilmar Biasotto o filho mais velho dos 5
filhos de Victorino Biasotto e Odila Negri Biasotto, nasceu no dia 13 de abril de 1958, aqui em Colônia
Lângaro e sempre residiu aqui, onde hoje é a localidade de Linha Biasotto interior do município de Vila
Lângaro.
Casou-se com Inez Tognon Biasotto no ano de 1985, e com ela teve 2 filhos, Douglas e Francieli.
Sempre morou perto da casa de seus pais, não teve muito tempo para estudar, pois desde jovem sempre
ajudou a família no trabalho com a lavoura e os animais. Com o passar do tempo passaram a cultivar as
terras com o plantio de soja, milho e pastagens para os animais, após passaram a plantar fumo,
pessegueiros, caquizeiros, figueiras e melancia.
Zilmar fazia fácil amizades e gostava de visitar os vizinhos, e os ajudar quando precisavam.
Participava da comunidade Nossa Senhora do Rosário, onde eram sócios e assíduo participante da
igreja católica, onde exercia sua grande fé a qual o acompanhou por toda sua vida.
Pela influência de seu pai Victorino Biasotto, que foi subprefeito de Colonia Langaro, quando
aqui ainda era distrito de Tapejara, participou na luta pela emancipação de Vila Lângaro. Trabalhou na
manutenção das redes telefônicas do município. Concorreu por duas vezes ao cargo de vereador, não
sendo eleito em ambas às vezes, porém assumiu por 2 meses a casa legislativa. Também, assumiu o
cargo de Secretário Municipal de Agricultura.
Sempre foi muito coerente entre o que dizia e fazia, assim o Paiol como era conhecido por todos,
agia com honestidade e sinceridade, apoiando muito o estudo dos filhos até o último dia de sua vida
sempre incentivando a não perderem a aula e trabalhando fortemente para dar a sua família uma
qualidade de vida melhor.
Zilmar, faleceu no dia 18 de maio de 2010 após 3 anos de luta contra o câncer de intestino. Com
certeza ele lutou contra sua doença com muita fé e esperança até o último segundo que Deus o
concedeu. Com a mesma força que batalhava para viver, lutou intensamente pela sua família e pelo
município de Vila Lângaro, do qual falava com muito orgulho em ser vilangarense e defendendo a todo
o custo seu lar.

XVI – Rua Aurélio Langaro.
Esta rua é para homenagear o Sr. Aurélio Antônio Langaro que segundo sua história,
nasceu nas proximidades do Rio Careteiro, em 09 de novembro de 1918. Era neto do colonizador
deste município Francesco Giuseppe Langaro e filho de Florindo Langaro (*10-01-1887, †22-041959) e Ana Conte Langaro (*29-07-1881, †27-07-1965), que ambos vieram ainda pequenos da
Itália com seus familiares.
Nunca se casou e vivia com seus irmãos Maria e José Neto, também solteiros. Aurélio e
Maria eram pessoas muito corretas e carinhosas. Os dois irmãos resolveram adotar uma menina,
Eliane veio morar com os irmãos com 2 anos e 9 meses. Devido a cultura da época, apenas Maria
registrou Eliane.
Aurélio era muito inteligente, fazia contas com muita facilidade, porém não gostava muito
de ler. Ia para a escola na parte da manhã par estudar, ao meio dia ia para casa almoçar, e a tarde
acompanhava o professor até a comunidade hoje de Linha Scheleder para participar da aula lá.
Em certa vez tirou 1º lugar nos estudos e ganhou do professor 1 relógio.
Aurélio era muito católico, rezava todo dia o terço com todos os mistérios. Quando tinha
visitas, ele convidava a todos para rezar. Quando estava sozinho, rezava em latim.
Era uma pessoa muito doce, querida e bem vista por todos. Sempre solicito a colaborar da
comunidade. Sempre ajudou na igreja e na diretoria. Era carpinteiro e ajudou a construir o
primeiro salão de material, depois de desmanchar o de madeira. Durante a obra, os pedreiros
ficavam lá na sua casa e da Maria.
Aurélio fazia os caixões para quando alguém falecia. Sempre tinha em casa, madeira
preparada para quando isso acontecia. Além disso também fazia alguns móveis para dentro de
casa.
Sempre ajudou a comunidade, inclusive foi subprefeito de Colônia Langaro, quando aqui
era distrito de Tapejara. Era muito respeitado por todos, e quando as máquinas da prefeitura de
Tapejara vinham para nosso distrito, era ele quem ajudava e organizava os serviços.
Segundo sua filha Eliane, Aurélio gostava de recitar em Italiano para, seus netos o seguinte
versinho: “Subi por uma estradinha torta, achei uma cabra morta. Com a tetinha direita fiz uma
balança e com a esquerda fiz uma flauta. Passei por casa e achei umas meninas e convidei para
dançar e aí saiu o pai delas para fora e me deu um pontapé na bunda e me trouxe até aqui. ”
Sr. Aurélio gostava de contar sobre como era no tempo de colonização. E alguns de seus
relatos são:
- As famílias saíram da Itália em busca de melhores condições de vida e moradia.
Pensavam que aqui ia ser melhor, mas não sabiam que aqui ainda era uma terra não estruturada.
Para pagar a viagem, vendiam tudo o que tinham.
- A viagem da Itália até Colônia Langaro iniciou-se de trem e depois de navio. As vezes
ficavam mais de 13 dias sem ver terra, só água e céu. A comida era quase sempre peixe, arroz e
massa. Tinham muitas dificuldades, pois as pessoas sofriam muito com as longas viagens, dias e
noites a fio. Quando chegavam, desembarcavam no Porto de Dona Isabel, hoje Porto de Santos e
logo seguiam para Alfredo Chaves e depois levavam mais 3 dias para chegar em Colônia
Langaro.
- Antes de se mudarem para cá, os colonizadores abriram caminhos e espaços na mata com
machados para plantar e depois fecharam as roças para que o gado que estava solto nas
invernadas não invadisse. Os instrumentos que usavam para plantar, era a enxada para carpir, a
foice para roçar e serrote para derrubar as árvores. O plantio de milho era feito com o sacho
(bastão de madeira com ponta de ferro) e a derrubada quando estava maduro era feito manual. Só
então quando as plantas já estavam maduras é que os colonizadores se mudaram para cá.

- As ferramentas eram feitas todas manualmente por eles mesmo.
- As primeiras casas eram de madeira lascada (1º se lascava com ferro e faziam as tabuinhas
depois inventaram a cerra).
- As primeiras árvores frutíferas foram as parreiras, milho, feijão. Arroz, trigo (não se
conhecia o plantio de soja).
- A terra era muito boa e produtiva, e mesmo quando tinha seca se colhia bem.
- As estradas seguiam pelo meio do mato, eram de terra, feitas a muque (mão de obra sem
maquinas e pouquíssimas ferramentas) e a picão. Cada pessoa tinha o dever de cuidar das
estradas, e quando precisava de concerto, a comunidade se reunia e iam todos juntos trabalhar e
arrumar as estradas.
- Cada chefe de família tinha que trabalhar arrumando e abrindo as estradas conforme a
quantia de terras que possuía. Por exemplo, para cada 1 colônia de terra, tinha que trabalhar 6
dias, então quem tivesse 10 colônias de terra, teria que trabalhar 60 dias por ano.
- Sempre foi pago impostos! Era pago impostos para cada objeto que se tivesse em casa.
- O primeiro meio que usaram para o transporte, eram as mulas com cangaia e só depois é
que começaram a usar os cavalos e cangaias.
- Vendiam os produtos depois da colheita na cidade de Passo Fundo, levavam de cavalo e
só mais tarde que inventaram e começaram a usar a carroça.
- Para o consumo iam buscar farrinha de milho em Passo Fundo que vinha da Argentina e a
farrinha de trigo iam buscar no moinho em Charrua.
- Não existia geladeira, então, quando abatiam gado para o consumo, cortavam os pedaços
de carne e faziam charque, e quando abatiam suínos, cortavam a carne em pedaços pequenos, se
cozinhava em banha e depois guardavam esses pedaços nas latas com banha e tudo.
- Se comunicavam através de cartas, pois não tinha nenhum meio de comunicação.
- Tinha um curandeiro, Porfirio Gomes, que fazia simpatias, receitava chás e remédios
caseiros. E quando ´precisavam mesmo ir ao médico, precisavam se deslocar até Porto Alegre.
- Os primeiros Padres vinham de Passo Fundo.
- Quando alguém morria, o presidente da capela é que tomava frente para preparar o
velório, e quem fazia o enterro era o capelão Guerino Langaro, filho de um colonizador.
- O colonizador Fernando Langaro doou para a comunidade o terreno onde hoje está a
igreja e o salão.
- O 1º casamento realizado na 1ª igreja foi de Florindo Langaro e da Anna Maria Conte, que
naquela época casava-se com a roupa que tinha ou com a roupa do corpo. Florindo e Anna são
pais do Aurélio.
- Compravam os tecidos de fazenda e faziam as roupas em casa, mas mesmo assim não se
tinham roupas em abundancia, normalmente era 1 muda para sair e 2 para ficar em casa, as vezes
1 ou 2 pares de calçados.
- Nos casamentos as comidas oferecidas na festa eram, no almoço comida de panela, sopa,
bife, massa (não tinha churrasco), de tarde se oferecia café e a noite tinha o baile, sendo a única
bebida servida o vinho.
- As famílias de Florindo Langaro, Guerino Langaro, Angelo Tognon, José Tognon,
Costella, Arcari, Rovani, Biasotto entre outras, se reuniram e construíram a 1ª escola. Era de
madeira coberto de tabuinhas. Localizava-se próximo de onde está edificado o salão comunitário
hoje.
- Um dos primeiros professores, foi Florindo Langaro, que dava aulas particulares. Já
quando teve a primeira escola um dos primeiros professores, foi Porfírio Gomes. Os pais
pagavam a escola.

- A 2ª escola construída já era estadual e o 1º professor a dar aulas foi Manoel Teixeira, que
dava aula para 5 séries e para cerca de 80 alunos. Manoel Teixeira dava aulas a noite para os mais
velhos, para os mesmos aprender a falar português, aprender escrever o nome, fazer contas, ter
um pouco de instrução e estudo. A escola estadual também teve como professor Alexandre
Domingues Teixeira.
- Não tinha caderno, era utilizada uma pedra que chamavam de “pedra negra”, escrevia e
depois apagava para escrever de novo. Só depois de muito tempo que surgiram os cadernos.
- Durante a ditadura era proibido falar em italiano. Quem tinha rádio o governo vinha e
tomava. Era proibido falar de guerra. A escola estadual se chamava Ítalo-brasileira, mas durante a
guerra por ser proibido falar italiano e por causa da ditadura, teve que mudar seu nome para
Escola Isolada Estadual.
- As tropas do governo durante a Guerra Federalista em 1935, vinham e invadiam as casas e
propriedades, se acampavam lá, pegavam os utensílios da casa, roupas e calçados da família,
matava os animais para fazer churrasco e alimentar o grupo além de que se tivessem bons cavalos
esses eram levados.
- Gentil Boeira era comandante das tropas aqui na região e levava todos os homens para
guerra, pois isto era obrigatório. Alguns se escondiam para não ir, chegavam a ficar dias nos
sobrados das casas escondidos para não serem levados.
- A 1ª serraria foi de Guilherme Langaro, Vitório Langaro e Ernesto Langaro. Tinham
muitos pinheiros, os de troncos mais grossos eram extraídos e os de tronco mais fino ficavam
para trás. Depois da derrubada os pinheiros eram arrastados com ajuda de bois. As tabuas eram
levadas para coxilha, de carroça puxada por mulas.
- Muitas das desavenças eram resolvidas no tiro ou briga com facas.
O homenageado com o nome da Rua terá seu nome registrado para efeito de designação,
perante os órgãos públicos e a população tão somente como AURÉLIO LANGARO.

XVII – Travessa Delfino Tognon.
Esta rua é para homenagear o Sr. Delfino Tognon que segundo sua história, nasceu na
Colônia de Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis, em 17 de abril de 1911. Com pouca
idade, imigrou com seus pais, Angelo Tognon e Rosa Censi e seus irmãos para Colônia Langaro,
onde fixaram residência. Casou-se em 05 de maio de 1934 com Vitória Bordignon Tognon
também nasceu na Colônia de Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis, em 19 de fevereiro de
1914 e juntos tiveram 12 filhos: Maximino, Angelo Domingos, Jorge Domingos, Maria, Lourdes,
Josefina, Salete, Eva, Fátima, Adão, Rosa e outro. Delfino e Vitória depois que migraram para
Colônia Langaro sempre residiram nesta localidade. Junto com seu cunhado Vitório Costella,
abriram estradas manualmente com o auxílio da ferramenta picão. Possuíam uma tafona, a única
da região, e que era utilizada para fazer farinha de mandioca. Ajudou na construção da atual
Igreja de Nossa Senhora do Rosário e doou uma das janelas. Delfino faleceu em 27 de janeiro de
2002 e Vitória em 26 de setembro de 2005, ambos com 91 anos de idade.

Esta foto foi tirada +/- em 1984, na comemoração dos 50 anos de casados.

Imagem ilustrativa de uma tafona.
Através do Delfino Tognon, gostaríamos também de homenagear seu pai Angelo Tognon.

Filho de Domingos Tognon, que segundo sua história, nasceu na Italia, por volta de 1882.
Imigrou com 12 anos com sua família para o Brasil, por volta de 1894, onde se estabeleceram na
Colônia de Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis.
Casou-se com Rosa Cenci, e com ela tiveram 15 filhos: Domingos, Delfino, Miguel,
Vitório, Olivio, José (1 faleceu pequeno daí deram novamente o nome para outro), Ernesto,
Angelo, Angelina, Joana, Albina, Veronica e Maria, Antonia. Alguns destes filhos nasceram com
deficiências físicas e mentais.
Comprou algumas colônias de terra por títulos e imigrou para Colonia Lângaro com sua
esposa e os primeiros filhos nascidos. O restante dos filhos nasceu já aqui em Colonia Langaro.
Para chegar até essas terras precisaram vir abrindo caminho de facão e foice para conseguir
passar de mula e carroça.
Quando aqui chegaram as casas eram construídas de pau a pique e cobertas com capim ou
madeira lascada. Depois com o tempo foram refeitas com tabuas lascadas e falquejadas.
Angelo tinha as suas terras em grande parte onde hoje é o centro de Vila Lângaro, e como
aqui é uma terra de acidentes geográficos a melhor forma de aproveitamento era o plantio de
parreiras para o cultivo de uva. Com isso sempre tinham fartura de vinho e cachaça, e tinham no
porão grande estoque de pipas. Muitos contam que Angelo e Rosa gostavam muito de vinho e as
vezes a única alimentação do dia era pão e vinho.
As primeiras estradas abertas para a passagem de cavalos e as primeiras caroças, foram
abertas com picão e enchada. Delfino Togno seu filho, contribuiu bastante neste processo.
Sempre ajudavam na comunidade, no preparo de festividades e inclusive na construção na
1ª igrejinha de madeira em meados de 1910.
Angelo juntou-se com Florindo Langaro, Guerino Langaro, José Tognon, Angelo
Bordignon e com as famílias Costella, Arcari, Rovani e Biasotto e juntos construíram a 1ª escola
que era de madeira coberta com tabuinhas. Esta escola foi construída no terreno onde hoje está
situado o salão comunitário, que foi doado pelo colonizador Fernando Langaro.
Seus filhos, Olivio, Delfino, Miguel e Vitório compraram equipamentos e construíram a
Tafona, e passaram a cultivar mandioca nas terras mais altas para a produção de farinha de
mandioca. Iam fazendo a colheita das raízes aos poucos e transportavam-nas de carroça até a
Tafona.
Angelo Tognon ficou insano e muito doente da mente, por 22 dias, perdeu por completo à
razão e a capacidade de agir e pensar sem o auxilio de outros, quando então com 68 anos faleceu
em 27 de junho 1950. Após a morte de Angelo, sua esposa Rosa Cenci Tognon veio a ficar
enferma, durante 1 ano precisou de cuidados e com 65 anos faleceu em 11 de maio de 1953, aqui
em Colonia Langaro.

Foto de Angelo e Rosa Tognon

Foto da família de Angelo e Rosa Tognon, com parte de sua família.

Também através do Delfino, gostaríamos de homenagear o pai de Vitória Bordignon o Sr.
Angelo Bordignon
Filho de Bortolo Bordignon, que segundo sua história, nasceu em Rossano Veneto - Italia,
por volta de 1880. Imigrou ainda pequeno com sua família para o Brasil, por volta de 1890, onde
se estabeleceram como agricultores na Colônia de Alfredo Chaves, hoje cidade de Veranópolis.
Casou-se com Santa Zandola, e com ela tiveram 15 filhos: Genoefa, Vitória, Oliva, Pascoa,
Maria, Rosina, Margarita (1 faleceu pequena daí deram novamente o nome para outra), Albina (1
faleceu pequena daí deram novamente o nome para outra), Santo, Fortunato, Pompeu, Bortolo
Antonio e Domingos.
Comprou 5 colônias de terra por títulos e por volta de 1910 imigrou para Colônia Lângaro
com sua esposa e filhos. Pelo menos 7 destes filhos nasceram na colônia de Alfredo chaves e
imigraram ainda pequenos com os pais para esta localidade e o restante dos filhos nasceu já aqui
em Colonia Langaro.
Quando aqui chegaram as casas eram construídas de pau a pique e cobertas com capim ou
madeira lascada. Depois com o tempo foram refeitas com tabuas lascadas e falquejadas.
As primeiras estradas abertas para a passagem de cavalos e as primeiras caroças, foram
abertas com picão e enchada. Delfino Togno seu genro, casado com Vitória Bordignon e também
Vitório Costella seu genro, casado com Pascoa Bordignon, contribuíram bastante neste processo.
Angelo Bordignon faleceu em 10 de janeiro 1951 com 74 anos e Santa Zandola Bordignon
faleceu em 09 de novembro de 1952 com 72 anos, aqui em Colônia Langaro.

Foto de Santa e Angelo

Foto tirada +/- na década de 50 de alguns dos filhos de Santa e Angelo.
Da esquerda para a direita: Vitória, Pascoa, Albina, Genoefa e Santo.

ANEXO II
MAPA COM A DENOMINAÇÃO DAS RUAS NO PERIMETRO URBANO

