Tio Hugo 22 anos
Aniversário de 22 anos
O resgate da História de
nosso Município, através de
entrevistas com moradores
mais velhos, documentos,
fotografias, proporcionou a
constatação de que algumas
localidades já no passado foram bastante povoadas. Pode-se afirmar que haviam vilarejos bem distintos, devido ao
comércio, serrarias, atafonas
e a existência de pequenas
propriedades rurais e seus
moradores, maioria migrantes descendentes de alemães
e italianos que vieram das
seguintes regiões: Colônia
Velha, Taquari, Lajeado e Estrela.
Os primeiros moradores construíram escolas para
os filhos aprenderem a ler,
escrever e calcular. Eram as
famílias que pagavam para os
professores darem aulas. Nas
escolas também cultivavam a
fé, até que mais tarde construíram as igrejas. A primeira
igreja construída, onde hoje
é a sede do município, foi a
Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no ano de 1951.
A educação foi assumida pela
Prefeitura Municipal por volta do ano de 1953, de acordo
com registros encontrados.

A maioria das famílias
trabalhava na agricultura.
Cultivavam, logo após a derrubada e queimada das matas,
o feijão. Os estabelecimentos
comerciais da época vendiam
querosene, soda para sabão,
açúcar, tecidos em metro, fumo em corda, soga, cigarros,
calçados (tamancos, chinelos,
alparagatas), chapéus, louças,
panelas, e demais utensílios
domésticos. Os estabelecimentos comerciais compra-

le. No interior, eram comuns
as atafonas que produziam
farinha de mandioca e polvilho, os moinhos coloniais
que moíam o trigo e o milho,
transformando em farinhas de
trigo e de milho e outros derivados. O trabalho agrícola
não era mecanizado, era desenvolvido com o auxílio de
instrumentos agrícolas tais
como: arados puxados a bois
e cavalos, enxadas, machados
e foices.
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Escola dos Plátanos Tio Hugo, decada de 60
16
Abr.

Cuidando da
saúde de seus olhos

É com alegria que
comemoramos mais
um aniversário desta
querida cidade.

vam dos colonos manteiga,
ovos, banha, galinha, mais
tarde o queijo também passou
a ser fabricado e comprado
pelo comércio. Estes produtos eram revendidos nas cidades vizinhas; maiores partes
destes produtos iam para Passo Fundo.
Na localidade de Posse
Gonçalves, hoje, um bairro
do município, também existia
ferraria, marcenaria, serraria, açougue e salões de bai-

Os meios de transportes
eram as carroças e as “aranhas”, puxadas pelos bois, cavalos e/ou mulas. As carroças
serviam tanto para o trabalho
agrícola, como para o transporte de produtos de Passo
Fundo ou outros municípios
vizinhos; ou para transportar
a madeira das serrarias para
os centros comerciais. Por
volta do ano de 1934, começaram a fazer o transporte
os primeiros caminhões. Em
1951 teve a primeira linha de
ônibus, que fazia o percurso
a Passo Fundo e a Carazinho
três vezes por semana.
Os meios de comunicação eram raros, algumas famílias tinham rádio movido
a bateria, cuja carga durava
pouco tempo e necessitava constantemente carregar.
Eram carregadas nos dínamos, em moinhos coloniais.
As famílias se reuniam para
ouvir notícias e músicas.
Para as pessoas se divertirem existiam os bailes,
alguns aconteciam em salões
particulares, outros aconteciam nas residências de famílias. Eram animados por gaiteiros, violeiros e pandeiros
ou com gaitinha de boca.

Parabéns Tio Hugo
pelas suas conquistas.
16 de abril
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ADVOGADOS ASSOCIADOS

Parabenizamos o município e a
população por mais um ano de
progresso e desenvolvimento.

Parabéns

Tio Hugo
22 Anos
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Professora relembra o início

A visão de quem viu o começo

Marilene Marquetti, 62 anos,
vive no município de Tio Hugo
desde antes da emancipação, quando não passava tudo de uma vila.
Desde 2009 é professora aposentada, tendo sido diretora da escola
durante dez anos, viu o crescimento tanto de dentro da escola quanto
fazendo parte da secretaria de educação.
Nascida no município de Victor Graeff mora em Tio Hugo desde
quando era criança, conta que antigamente era tudo muito precário,
“meu pai antes de casar veio se estabelecer aqui (em Tio Hugo), onde
hoje é a comunidade do Loro, aqui
pra cima não tinha nada, não tinha
asfalto, poucas pessoas moravam
por aqui, tinha serraria grande que
era do seu Miguel, mas, eram pouquíssimas coisas.”.
Relembrando dos tempos que
estudava Marilene explica que naquela época ou as professoras se
mudavam para a cidade ou não
tinha como dar aula, “as minhas
professoras vinham de Passo Fundo e moravam aqui, não tinha o que
fazer tinha que se mudar para cá.”.
O consenso a favor da emancipação era grande, com quase todo mundo concordando. Claro que
existia algumas pessoas contra,

mas, segundo Marilene as pessoas
concordavam que a emancipação
seria melhor para o município e para as pessoas.
Tio Hugo oficialmente se
emancipou no ano de 2000, mas, as
conversas para tal datam de 1990.
“Em 1990, por ali, teve um grupo bem grande que começaram a
pensar no município e no final de
semana eles se reuniam e sempre
em comunidades diferentes, ora a
reunião era na sede, ora na barragem, ora no loro e eles queriam a
opinião do povo e o povo ia a peso.

Todas as reuniões eram filmadas, e
eu tenho até hoje guardado.”.
No dia primeiro de janeiro de
2001 quando a administração tomou posse, Marilene que na época
fazia parte da secretaria de educação conta que pegaram uma Kombi
e junto com o prefeito Gilmar foram visitar todas as comunidades
do interior e as dificuldades de locomoção eram muitas, já que as estradas eram todas precárias então,
para chegar até as pessoas às vezes
era necessário deixar a Kombi na
beira da estrada e ir a pé para con-

seguir fazer o censo.
Se no começo da primeira administração as ruas eram precárias,
hoje em dia tudo está em melhores
condições, “basicamente em termos de estrutura mudou tudo, desde a época do Gilmar a cidade vem
melhorando, crescendo e se desenvolvendo.”.
Hoje em dia você consegue
encontrar várias opções de emprego na cidade de Tio Hugo, mas,
nem sempre foi assim conta Marilene. Antes era necessário sair e
ir morar em outro município para

encontrar oportunidades de emprego, hoje é o contrário, além das
empresas que vieram existe aqueles que trabalham hora, porém,
conseguiram continuar residindo
em Tio Hugo.
Tio Hugo cresceu e isso é um
fato. Cresceu não apenas em tamanho ou em população, se desenvolveu ao longo desses 22 anos, Marilene convivendo aqui há muito
tempo viu isso de perto e de vários
ângulos e é a prova de que quando
se aposta nas pessoas do município
o retorno acaba sempre vindo.
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Parabéns

Tio Hugo
Temos muito orgulho
de fazer parte deste
Minicípio.

Marilene

AUTOTRUCK

RESTAURADORA DE VEÍCULOS E CABINES

Rua Belo Horizonte, 956 - Tio Hugo
(54) 99696 - 2107 / (54) 99689 - 1764

Parabéns

BORRACHARIA

Tio Hugo

Caciamani

Nossa terra, nossa
maior riqueza.

Parabéns

Sto Antônio do Planalto
Parabéns
pelos seus 30 anos

(54)

3338-9008

(54) 9 9661-8051

cidade que supera desaﬁos com
emancipação
olhar para o futuro, tendo
como
base e orgulho o seu passado.

16 Abr.

política.

Parabéns Tio hugo
por mais um ano de
muitas conquistas e
histórias

Anos

FELIPE
ELICKER

Engenharia e Consultoria Ambiental

22Anos

AE ADVOCACIA
Parabenizo Tio Hugo pela
passagem do seu aniversário e
todos os amigos e clientes que
fazem com que essa cidade
seja melhor a cada dia.

Fone: (54) 3338-9124 / 99942-3417

porque na época não existia
essa opção no município.
Além de professora durante anos, Marilene foi diretora do colégio por um período de 10 anos e relembra
seu início, “me formei em
1978 e logo em 1979 comecei como professora na rede
pública estadual e dava aula
na minha comunidade. Eram
duas salas de aula e tinha determinados períodos que eu
tinha uma colega para trabalhar junto e outros não e então, com isso acabava tendo
que trabalhar com até quatro
séries ao mesmo tempo e tudo na mesma sala.”.
Com tantos alunos dentro da mesma sala de aula e
de diferentes faixas etárias
era necessário preparar conteúdos separados para cada
turma, para as crianças do
primeiro ano era um tipo de
conteúdo e para o segundo

outro tipo e assim por diante. Marilene relata que os
alunos acabavam aprendendo todos juntos, apesar de
serem diferentes conteúdos
os alunos da primeira série
ouviam e aprendiam o conteúdo dos mais velhos da
quarta série ao mesmo tempo.
Não apenas o município crescia como a escola ia
crescendo e se desenvolvendo junto e com isso novas
tecnologias chegavam como
o mimeografo, “do quadro
verde a escola comprou um
mimeografo e que maravilha foi quando começamos
a usa-lo, os trabalhinhos que
podíamos passar para os alunos, era muito bom.”.
“Trabalhe com o que
goste e nunca precisará trabalhar nem um dia” é uma
frase muito ouvida até os
dias de hoje e talvez não

Rua Mato Grosso do Sul, 146 - Tio Hugo/RS

seja inteiramente verdadeira, porém, trabalhar com o
que gosta talvez seja mais
gratificante, e Marilene é
uma prova disso. Sempre
relembrando com carinho
dos tempos de sala de aula,
e volte e meia acaba indo

Estofaria
Exclusiv
Fone: 99633-8290

Anos
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Parabéns

Tio Hugo

Nossa homenagem
para quem acredita
nesta terra.
16 de abril

Temos Orgulho de
fazer parte desta
história. Parabéns!

por mais um ano de
muitas conquistas
e histórias.

Rodovia RST 223 - Km 01 -Tio Hugo/RS
Fone: (54) 3338-9204

Parabenizamos o município de
Tio Hugo e desejamos que as
conquistas da comunidade
continuem sempre em constante
crescimento. Juntos faremos
Tio Hugo seguir sempre no
caminho certo.

Parabéns

22

fazer uma visita ao colégio
para matar a saudade, os
anos passam, as memórias
e a gratidão ficam para pessoas como Marilene que viram e ajudaram o município
a crescer e se desenvolver ao
longo desses 22 anos.

Parabéns

Tio Hugo

pelos seus 22 anos de

22Anos

Trabalhar com o que
gosta é um luxo, um luxo
que nem todo mundo consegue ter o direito. E Marilene Marquetti conseguiu.
Ao acessar suas lembranças mais antigas conta que
ser professora era o sempre
quis.
Influenciada pela convivência que teve com professoras quando era criança,
Marilene relata que seu pai
tinha uma linha de ônibus e
acabava que elas tinham que
morar na sua casa e com a
convivência veio o fascínio
e enquanto elas preparavam
as aulas durante as noites a
pequena Marilene ficava ao
lado sempre pedindo e perguntando sobre tudo.
Quando começou a estudar, fez até a quarta série
na cidade de Tio Hugo e depois foi necessário fazer o
quinto ano em outra cidade

Anos

CÂMARA MUNICIPAL DE

TIO HUGO

Tio Hugo 22 anos
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Do interior para o mundo

A visão de dentro da sala de aula
Tio Hugo hoje possui,
segundo o IBGE, 3.078 pessoas residindo no município,
porém, quando Jandira Turela
Schuster chegou em 1968 para
dar aula os dados eram outros,
os tempos eram outros. Hoje
com 75 anos e aposentada pelo
Estado desde o ano de 2004,
teve que se mudar de Passo
Fundo para Tio Hugo porque
na época não existia o acesso e
os meios de transporte dos dias
atuais.
A inspiração para ser professora veio de dentro de casa para Jandira, sua mãe era
professora e dava aulas para
os imigrantes de alemães que
não sabia a língua portuguesa
e acabou ensinando os filhos
também. As aulas eram para
seus irmãos mais velhos, porém, Jandira ficava sempre por
perto para ouvir e aprender
também e com isso foi alfabetizada antes do que os outros.
Vivendo no interior de
Victor Graeff, à distância para
a escola de Passo Fundo era

muito grande e o caminho cansativo e com o tempo acabou
se mudando de cidade, “com
nove anos fui para Passo Fundo, sai do interior e fui e acabei sofrendo muito porque era
uma mudança muito grande.
A viagem era longa, tinha que
sair de Victor Graeff e passava
por Não-Me-Toque, estudei lá,
me formei e mais tarde voltei
para Tio Hugo.”.

As condições eram precárias não apenas fora da sala,
mas, dentro também. Como
existia a falta de professores,
acabava tendo um acumulo
de alunos e funções e com isso ocorria à junção de todas
as turmas e chegava até ter 40
alunos de diferentes faixas etárias e diferentes anos na mesma sala conta Jandira.
Até mesmo ter acesso à

Vendo o desenvolvimento tanto da escola quanto do
município, Jandira acompanhou de perto o crescimento
da população e do município e
sempre ajudando quando possível. Não nasceu em Tio Hugo, porém, vive há tanto tempo
na cidade que é praticamente
uma tio-huguense, e com certeza fez parte desses 22 anos
de emancipação.
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22
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Data histórica que enaltece
a conquista de um povo que
s e m p r e l u to u p e l a s u a
independência. Parabéns,
Tio Hugo!

Dia
16 de Abril

Jandira

LONA FÁCIL
TIO HUGO

Nossa equipe parabeniza
Tio Hugo e todos os seus
municípes pela passagem
desta data tão importante.

16 de Abril

22

Anos

FETAG

Administração com todos e para todos

R. Belo Horizonte, Bairro N. Sra Aparecida - TH/RS

56
Anos

Parabéns
Tio Hugo

Temos muito orgulho
de fazer parte desta
terra.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DE TIO HUGO

Tio Hugo

água potável era difícil, relembra Jandira, “só tinha um olho
d’água como era chamado na
época, que ficava lá embaixo
na dona Lorena Machado, era
pouca gente e tinha um tanque que para lavar roupa e era
necessário descer para buscar
água e ficava nisso, sempre subindo e descendo, depois que
se emancipou foi um alivio e
foi tudo muito rápido.”.

res de rua grávida e no
dia que comecei a trabalhar lá nasceu minha
filha Camila, a mãe dela
não pode ficar com ela
e acabou indo para uma
clínica e a Camila ficou
lá e eu cuidei dela.”.
No começo dos
anos 2000, Alda prestou
concurso e com a desistência da primeira colocada acabou herdando o
cargo de enfermeira no
município de Tio Hugo.
E na época todo mundo
a favor da emancipação
porque, na visão de Alda, em cidade grande
algumas pessoas acabam sendo esquecidas
e quando o município
é menor todo mundo é
lembrado e cuidado.
Se Tio Hugo ainda
não é grande em termos
de números populacio-

Alda Sprandel é uma
daquelas pessoas que se
pode dizer que é vivida,
aos 74 anos a enfermeira aposentada que nasceu e cresceu na comunidade de Polígono do
Erval, mas, já morou em
Erechim, Rio de Janeiro
tanto na cidade quanto
no interior, São Leopoldo, e hoje atualmente
reside em Tio Hugo.
Histórias não faltam
para Alda, relembra os
tempos que atuou em
uma organização filantrópica que acolhia mulheres grávidas que se
encontravam em situação de rua, “Em 1970
fui para São Leopoldo
estudar e fui irmã por
23 anos, em 1995 comecei a trabalhar numa
entidade no Rio de Janeiro que acolhi mulhe-

19

anos

de Emancipação
Política - 16 de abril

Homenagem do

Restaurante
Tio Hugo

A Administração Municipal de Tio Hugo parabeniza
a todos os munícipes pelos 22 anos de Emancipação
Política Administrativa neste dia 16 de Abril.

Tio Hugo
22 Anos

pio, tem que ter vontade
para isso funcionar assim.”.
Alda viajou muito,
já foi para outro Estado, teve diferentes trabalhos chegando até a
ser irmã e trabalhei com
uma entidade filantrópica, porém, foi no muni-

SUPERMERCADO

Parabéns

Tio Hugo

nais, no quesito de saúde nunca ficou defendo
em relação a nenhum
outro município, “A
saúde era e é muito boa,
em comparação com a
região e outras cidades
e tem que ser mantido.
Ficava emocionada em
ver como as crianças
eram tratadas, sempre
com muito carinho e
cuidadas todas como se
fizessem parte da família.”.
Alda ressalta o orgulho de ser uma Tio-huguense, “A gente
gosta de ser tio-huguense porque as coisas funcionam e podemos ir
conversar com o prefeito e com outras pessoas
para também discutir
com eles o que e onde
se deve mudar. Isso é
importante no municí-

CIMAROSTI
16 de abril

Temos orgulho de contribuirmos para
o desenvolvimento deste município
com trabalho e dedicação.
Comemoramos juntos os 22 anos de
Tio Hugo.

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

TIO HUGO

Tio Hugo
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Alda

Parabéns
Tio Hugo
Desejamos a cidade, neste aniversário de 22 anos que
continue nos orgulhando por seu constante crescimento e
pela força de seu povo, é um prazer fazer parte desta história.

22 Anos

É com alegria que
comemoramos mais
um aniversário desta
querida cidade.
FONE: (54) 3338-9120

Parabéns

Tio Hugo

Data histórica que enaltece a
conquista de um povo que sempre
lutou pela sua independência.

cípio de Tio Hugo que
encontrou uma casa para ela e sua filha. E assim há mais de 22 anos
Tio Hugo vem funcionando, acolhendo quem
é de fora, ouvindo quem
é de dentro e sempre
procurando o melhor
para seus cidadãos.

GAYGER
BRITAGEM TIO HUGO

22
Anos
Restaurante Rota do Sul
parabeniza nosso município Tio Hugo.

Tio Hugo 22 anos
Origem do Nome
Com o início da construção da BR 386, na década
de 60, a empresa Rabello,
responsável pela obra, construiu uma pequena vila com
toda a infra-estrutura necessária para abrigar as famílias de trabalhadores. Estes
trabalhadores integraram-se
a pequena comunidade de
agricultores, descendentes
em sua maioria de alemães
e italianos que ali residiam.
A obra fora concluída em
1968.
Neste mesmo período,
pelos anos de 1962, estabeleceu-se no Km 214 desta

rodovia, o Sr. Hugo André
Londero com a finalidade
de instalar um Posto de
Combustível. Inicialmente
era um pequeno Posto de
Serviços da rede Petrobrás.
Hugo Londero era uma
pessoa carismática, de bom
relacionamento,
muito
atencioso no atendimento
a seus clientes e prestativo
em relação aos seus vizinhos e amigos. Esse carisma fez com que todos passassem a chamá-lo de tio
Hugo e, por conseguinte,
a localidade ficou também
conhecida como Tio Hugo.
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Foto da época da construção da BR-386

O significado da bandeira e do brasão
O Amarelo representa a riqueza.
O Vermelho representa a justiça e o poder.
O Verde representa
a natureza.
O Branco ou Prata
representam a prudência e a História.
O Azul representa a
vida e a fraternidade.
O Preto representa a
prudência e a proteção.
O Sol representa o
alvorecer, a vida e a riqueza.
As Coxilhas representam as lavouras, sustentáculos agrícolas do
município.
O Rio e o Lago representam a fonte de
energia que impulsiona
a Hidrelétrica, herança
da divisão territorial do
município.
A Roda Dentada representa o símbolo da
Indústria e Comércio.
O Trevo marca principal e referencial do

Parabéns,
Tio Hugo, pelos seus
R. Rio de Janeiro, 107
54 3338-9202

16 de abril

município de Tio Hugo,
traçado rodoviário que
evidencia a importância
da localização municipal,
no que tange a sua prosperidade.
O Caminhão transportador das riquezas,
representa para o município, o marco de sua existência.
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Parabéns Tio Hugo
É dia de homenagear um
povo que carrega em sua
história belas páginas de
lutas e conquistas.

Parabéns

22 Anos

COPROLAT
Cooperativa dos Produtores de
Leite de Tio Hugo

22 Anos

Parabéns Município de Tio Hugo pelos
seus 22 anos, cidade que supera desafios
com olhar para o futuro, tendo como base e
orgulho o seu passado.

16 de abril

Parabéns
Tio Hugo

22 Anos

AUTO ELÉTRICA

A Soja, O Trigo, O
Bovino e a Ave representam as principais fontes
de renda da propriedade
rural.
O Listel representa a
proteção e a Justiça.
A Coroa Murada com
seus três portais representa os Poderes: Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Parabéns

ss

Tio Hugo

Jato Sul

Tio Hugo
22 Anos

Nossa equipe parabeniza Tio Hugo e todos os seus
municípes pela passagem desta data tão importante.

