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Santo Antônio do Planalto

Santo Antônio do Planalto
Acompanhando desde 1995
A família Karling não está
presente na história do município
desde a emancipação, mas quase,
desde 1995 quando o pai Ingo
Karling comprou terrenos na cidade de Santo Antônio do Planalto
para expandir seus negócios, a filha Nilsa Karling foi criando raízes
não só com as pessoas, mas, também com a cidade em si.
Residente em Santo
Antônio do Planalto desde 2004
quando após 19 anos de moradia
em Júlio de Castilhos, Nilsa Karling veio com suas duas filhas e
primeiramente trabalhou numa
fábrica de chá que veio a fechar
não muito tempo depois. Até ter
seu primeiro emprego definitivo que foi no Conselho Tutelar e
posteriormente passar por uma
seleção na CRESOL, Nilsa trabalhou com agropecuária, em salão
de beleza e até manicure foi.
Além das poucas opções
de emprego que tinha no municí-

pio na época, a cidade não possuía
muitas ruas asfaltadas conta Nilsa,
“essa rua não tinha asfalto, foi feita
depois que vim para cá, comprei
esse terreno no ano seguinte e a
minha casa era a última da cidade,

o emprego também era difícil porque ou era Cotrijal ou prefeitura”.
Se há quase 20 anos
eram poucas as oportunidades,
hoje em dia a situação é bem diferente. “Toda a cidade desenvol-

A emancipação pelos olhos de uma professora
veu, hoje temos muito comércios
pequenos e na época tinha poucos, com a vinda da roda forte
e na Catho, já está até faltando
gente para trabalhar porque estão
procurando gente para trabalhar.”
CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL OM

Nilsa

Explica Nilsa.
A educação e a saúde
foram dois pontos fundamentais
para Nilsa escolher morar em Santo Antônio, além de se sentir bem
acolhida encontrou um serviço
de atendimento rápido e solicito
sempre que necessitava de algo
por parte da saúde. A escola desde
o primeiro dia forneceu uniformes
para suas filhas, e sempre contou
com ótimos professores.
Ao longo da entrevista
é perceptível o carinho com que
Nilsa fala da cidade que reside á
18 anos, sempre fazendo questão
de ressaltar a boa convivência com
as pessoas e como foi bem acolhida. Quando perguntada sobre o
futuro da cidade, ela fala com empolgação que o município tem um
grande potencial de crescimento.
Nesse aniversário de 30 anos a história nos conta como acolher os
outros é um dos pontos fortes de
Santo Antônio do Planalto.

Leoni Drehmer foi professora por 40 anos, e durante esse
tempo acompanhou de perto
o processo de emancipação e
crescimento do município de
Santo Antônio do Planto. Agora aposentada com 72 anos segue uma vida mais tranquila relembrando dos tempos em que
tinha que caminhar 3 km para
ir e voltar da escola para conseguir estudar.
Leoni nasceu na cidade de Getúlio Vargas, mas,

conta que se mudou para Santo
Antônio ainda novinha. “Nasci em Getúlio Vargas, mas vim
para cá bem novinha e fui criada aqui e depois estudei fora e
trabalhei fora também.”.
Relembrando como quando antes da emancipação, Leoni conta as dificuldades, “muito
difícil quando comecei a trabalhar, foi no interior em São
Lourenço que fica á 3 km para
ir e voltar tinha que ir a pé. Trabalhei em Santo Antônio do

Herval também, até o asfalto
tinha transporte e depois era
estrada de chão.“.
A expectativa para
conseguir a emancipação do
município era de confiança,
conta a professora, mas, tiveram aqueles que foram contra. “Tinha alguns que foram
contra, teve eleição/plebiscito,
porém, a maior parte acabou
sendo a favor e ganhamos. A
expectativa era que desse certo,
até por que a maioria era a fa-

vor.”.

Além do aumento
considerável da população, segundo Leoni, o crescimento
também ocorreu economicamente com a chegada de lojas,
bancos, farmácias e até mesmo
advogados. Se antes para conseguir ir ao médico era necessário viajar até Carazinho, hoje a
cidade possui médico todos os
dias no posto de saúde.
Leoni guarda com carinho as lembranças da época

que dava aula nas Escolas de
São Lourenço e posteriormente Santo Antônio do Herval, “fui professora por uns 40
anos, da primeira série e no fim
da carreira notei que as crianças apresentavam dificuldades
de aprendizado e fiz um curso
em Frederico Westphalen para
dar aula para crianças com dificuldades de aprendizado. Tem
que ter muita calma, cada tem
seu tempo, mas gostei e eles são
muito carinhosos.”.
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Parabéns

Santo Antônio do Planalto

Uma homenagem para todos os cidadãos
que contribuíram para o desenvolvimento
deste Município.

Anos

Leoni
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Parabéns

Sto Antônio do Planalto
pelos seus 30 anos

Parabéns Sto. Antônio
do Planalto pelos seus
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO
EXTENSÃO BASE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
FETAG

Parabéns muito especial a toda comunidade por
fazer parte desta história que foi marcante

30 Anos de história.

Desejamos que as
conquistas da comunidade
sejam sempre crescentes,

20.03.22

demonstrando que
somos nós que
fazemos o amanhã

Parabéns

nesses 30 anos de emancipação.

Santo Antônio do Planalto

Santo Antônio do Planalto

Parabéns Santo
Antônio do Planalto

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Planalto

30
Anos
Parabéns

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

Parabéns ao município e a todos
os municípes pela passagem
desta data.

20 de março

Nosso maior presente
continuar trabalhando e
desenvolvendo por um
futuro cada dia melhor.
É BOM VIVER AQUI
ADM 2021-2024

Parabéns,
Santo Antônio do Planalto
pelos seus 30 anos de história.

Dia 20.03

Nicolau Vergueiro

Nicolau Vergueiro

A emancipaçãode quem acompanhou desde o início
No dia 20 de Março vários
municípios comemoram seu
aniversário de emancipação e
entre eles está Nicolau Vergueiro, e nesta data comemorativa
três pessoas estavam presentes
naquele já longínquo ano de
1992 quando tudo ocorreu.
Delmar Antonio Diehl, Eurides
Feline e Nelci Burguell Spinello
foram alguns dos responsáveis
pela emancipação.
Delmar, atual vice-prefeito, que foi nascido e criado em
Nicolau relembra no que seria
em um Domingo quando ficou sabendo da emancipação.
“Lembro-me que no domingo
de tarde no ano de 1992, no salão paroquial estava tendo um
jogo de bocha quando alguém
entrou e falou que ‘ouvi que
vamos virar cidade’, então eu
questionei ‘como que vamos virar cidade? ’”.
Eurides não nasceu em Ni-

colau, porém, é praticamente
um Nicolau-Vergueirense já que
se mudou para a cidade quando
tinha apenas 8 anos de idade
vindo de uma família grande e
pobre. Chegou a sofrer um acidente envolvendo uma máquina agrícola antes de começar
na vida pública, primeiro como
presidente do time de futebol
25 de Julho e depois como vice-presidente da comissão.
Antes da emancipação
Nicolau pertencia a Marau e
era uma pequena comunidade,
“primeiro foi criado o primeiro
grau, a Escola e depois a paróquia. O prefeito de Marau Maneco Santim que a gente deve
muito, ele fez tudo que pode.”,
relembra Nelci.
Além da ajuda do prefeito
de Marau, outra grande ajuda
veio através do Deputado Federal Francisco Turra. “O Sérgio que era o presidente da co-

missão e conseguiu o apoio do
Turra na época, ele tinha acesso
a vários outros deputados. Ele
fazia reuniões com outros municípios sobre outras emancipações”. Conta Eurides.
A primeira reunião da comissão ocorreu com o prefeito
de Ernestina e um dos requisitos dizia que era necessário ter
100 casas, porém Nicolau tinha
apenas 90 casas e 1.500 eleitores. Quem acabou por resolver
isso foi o prefeito que recomendou que fossem em um terreno
baldio e construíssem lá mesmo
o resto das casas que precisava
e com isso o perímetro urbano
aumentou.
Delmar já concorreu em
oito eleições, mas, guarda com
carinho a primeira pós-município ser emancipado. “A primeira eleição da cidade foi tão
bonito e deu tudo certo. Nas
próximas eleições já não teve

um consenso tão grande. Uma
noite o prefeito foi lá em casa e
me falou, nós vamos fazer nossa
parte. Nenhum real vai sair da
administração pública. E hoje
é assim, o que é dele é dele, o
que é meu é meu e o que é do
povo é do povo. Todo mundo
que acompanhou a emancipação está de parabéns nesses 30
anos.”.
Porém nem só de boas
lembranças aquela época é feita, Eurides perdeu a mãe durante o processo e relembra como
foram momentos difíceis. “Naquele tempo perdi minha maior
relíquia que era minha mãe,
tinha 62 anos, era doente pela
emancipação, sempre ficava me
esperando em casa para trocar uma ideia sobre o assunto.
Foi muito cansativo, mas, todo
mundo ‘vestiu a camisa’ em
busca do mesmo objetivo. Foi
emancipado e foi uma batalha.

Sentei em cima do túmulo da
minha mãe, sentei e conversei
com ela e saí de lá aliviado.”.
Nicolau cresceu e não apenas no tamanho da população,
segundo Delmar, tudo agora
é mais fácil, “nesses anos todos notei muitas mudanças e
a revolução foi muito grande e
expandiu muito. A saúde é fantástica, em termos de atender a
população é fantástico. Teve um
cidadão que saiu daqui e não
deu 6 meses voltou porque não
tinha ajuda, não tinha remédio
e o que ele fez, simplesmente
voltou.”.
Dia 20 de março é dia de
relembrar quem não conseguiu
ver o que a cidade se tornou, de
sorrir com as vitórias conquistadas e acima de tudo de parabenizar todos que foram responsáveis por no ano de 1992
transformar aquela pequena
comunidade em um município.

História do Município
Foi por volta de 1920, que
o casal Pedro e Maria Souza chegou à região de Nicolau Vergueiro, então denominada "Pinhal
Fechado", em razão de seus densos pinheirais". Os primeiros colonizadores passaram a chamar
o lugar de "Arroio dos Portes",
nome que prevaleceu até a década de 60.
O nome do município de
Nicolau Vergueiro teve sua ori-
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gem como forma de prestar homenagem ao médico de Passo
Fundo/RS, Dr. Nicolau de Araújo Vergueiro, tendo em vista seus
relevantes serviços prestados ao
povo dessa comunidade, a qual
já possuiu outros nomes, sendo
que primeiramente denominava-se Pinhal Fechado, posteriormente passando para Arroio dos
Portes, e finalmente Nicolau Vergueiro.

Turismo
O município conta com
muitas belezas naturais, entre
elas, a Barragem de Ernestina,
a Cachoeira do Rio Estivinha, a
Gruta do Rio Povinho, a Pingue-

la e Taipa sobre o Rio Povinho,
a Ponte sobre a Barragem de Ernestina.
Confira algumas imagens
dessas belezas.
CRÉDITO DAS FOTOS: REPRODUÇÃO/SITE NICOLAU VERGUEIRO
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Parabéns
Nicolau Vergueiro
Para nós é um
orgulho fazer parte
dessa cidade.

30
Anos

Eurides
ESCRITÓRIO CONTÁBIL

RICHTER

20.03.2022
Parabenizamos nosso
Nicolau Vergueiro por
completar 30 anos de
emancipação, também a
sua população, povo honesto
e trabalhador que juntos
fazem cada vez mais
o melhor lugar de se viver.

Nicolau Vergueiro/RS
(54) 3616-1226

Os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de vereadores de
Nicolau Vergueiro parabenizam o município assim como todos os
munícipes pelos seus 30 anos de emancipação. Que o aniversário
do Município seja como um marco inicial de um novo ano próspero,
que as esperanças e o entusiasmo se renovem em prol do crescimento
do município e da melhoria na qualidade de vida de todos os munícipes.

Câmara de Vereadores
de Nicolau Vergueiro

Delmar

Dia 20.03

Nelci

Parabéns Nicolau Vergueiro
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Uma grande cidade se
faz com grandes cidadãos.

PNICOLAU

Temos orgulho em fazer
parte desta história!

VERGUEIRO

20 de Março

ANOS

Somos muito gratos
por fazer parte desta história.

30
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Me Schreiner e Schreiner LTDA. o
(54) 3616-1309

30

Anos
20.
03.
22

Parabéns
Nicolau Vergueiro

(54) 99214-5377 Wandinho
(54) 99195-6196 Rivaldo
(54) 99129-3634 Rapadura
Mecânica de carros, motos, vans, caminhonetes e diesel em geral.

30
Parabéns

Nicolau Vergueiro

Nicolau Vergueiro/RS

Nossa homenagem para
quem acredita nesta terra.
Parabéns Nicolau Vergueiro
pelo seu 30° aniversário.

Dia 20.03.2022

Mormaço

Mormaço

Rogério Koenig conta sua percepção
da evolução do município
A cidade de Mormaço está
completando no dia 20 de março
seu trigésimo aniversário, e uma
das pessoas que estava na emancipação na época era Rogério Koenig, engenheiro agrônomo, 56,
nascido e criado no município até
seus 14 anos, quando saiu para
estudar em Passo Fundo e voltou
apenas em 1988. Rogério também
trabalhou na agricultura com seu
pai até 1999 quando se mudou
para o Estado do Piauí.
Rogério conta como era a
cidade antes de conseguir a emancipação, “era uma vila que estava
cada vez menor, se não tivesse
emancipado Mormaço hoje seria
um vilarejo, não tem muito, mas
muito que tem é graças a ter virado município e tem as coisas básicas como banco, saúde, prefeitura,
se não fosse isso estaria tudo fora

daqui.”.
Segundo Rogério quem deu
o pontapé inicial para formar a
comissão que tentaria a emancipação do município foi Edemar
Musskopf. A primeira viagem
da comissão foi até Porto Alegre
para dar início ao procedimento
e as chances não eram nada boas,
“fomos a Porto Alegre e quando
chegamos no primeiro gabinete
que nem me lembro se era um
assessor, ele já disse que nós tínhamos 99,9% de chance de não
se emancipar porque estava tudo
atrasados os prazos.”.
Se as chances eram poucas,
por outro lado a comissão recebeu
bastante apoio das comunidades
com exceção de São Miguel e Rincão dos Bugres (esta acabou ficando de fora da demarcação final).
Além do apoio local, o apoio do

O Mercado Bicudo deseja
que todos os planos se
concretizem e façam deste
município um lugar ainda
melhor de se viver.

então Deputado Estadual Francisco Turra foi fundamental, “Deputado Turra na época abraçou a
causa junto e a gente conseguiu
que fosse aprovado para ser realizado o plebiscito na assembleia
mesmo estando atrasados os documentos para entrada lá da comissão, mas, conseguimos.”, conta
Rogério.
Mormaço continua uma cidade pequena, entretanto, desde a
sua emancipação as coisas melhoraram bastante, conforme conta
Rogério, continua não tendo hospital, mas, na época não tinha nada
e hoje tem posto de saúde, agencia
bancaria, entre outras coisas e isso
acabou fazendo a economia local
girar trazendo muitos benefícios
tanto financeiramente quanto no
bem estar da população.
Rogério guarda muitas lem-

branças desde aquela época, tendo exercido várias funções como
secretário, vereador e presidente
da câmara. O que mais marcou
foi a lembrança de que não existia

“Mudou tudo”, contam moradores que
vislumbraram a emancipação

“eu” e sim todos queriam o mesmo objetivo, que era ver o município crescer. Objetivo esse que até
hoje é compartilhado e passado
entre gerações.
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Rogério
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São 30 anos de história e
infinitos anos de sabedoria.
Uma cidade que cresce, se
desenvolve e cria oportunidades.
Vive em plena diversidade
e em constante transformação.

20 de Março

29
Anos
É dia de homenagear
um povo que carrega
em sua história belas
páginas de Lutas
e conquistas.
SANDRA KOENIG KNOPF

Mormaço está entre
aqueles municípios que no
dia 20 de Março de 1992
conseguiram a sua tão sonhada e aguardada emancipação, e uma pessoa que foi
fundamental para isso é o
Itório Adolfo Machado, 83,
que fazia parte da comissão
que tinha como tarefa conseguir realizar um feito que
na época era visto como
algo difícil.
Se hoje em dia o município possui posto de saúde
com médico e plantão, antigamente a dificuldade era
bem maior. “Mudou tudo,
antigamente quando uma
pessoa ficava doente, eu
quando levava um doente
já levava três e íamos para
Soledade e não tinha nada,
era tudo pago. Quanta gente
que veio que vendeu a única
vaca que tinha para pagar o
médico.”. Conta Itório.
Fazer qualquer coisa
era difícil naquela época, até
mesmo casar. Casado a mais
de 60 anos com Enelma Signor Machado, eles contam
que no dia que era para se
casarem uma chuva torrencial acabou alagando o caminho até a capela e com

isso adiando o casamento
porque nenhum dos convidados conseguiu chegar
até o local, além de ficarem
presos na sanga com a sua

camionete.
Apesar de ter se aposentado como motorista,
Itório foi agricultor a vida
toda até mesmo quando

entrou para a política continuou defendendo as pautas
dos agricultores. “Sempre
fui agricultor, apesar de me
aposentar como motorista,
CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL OM

Enelma e Itório

mas sempre gostei de falar
que era agricultor e quando
entrei na politica meu trabalho era defender o agricultor
e a sua aposentadoria e me
elegia sempre com isso, era
meu cavalo de batalha.”.
Além de ter participado
da emancipação do município, foi vereador por 16 anos
em Soledade e uma vez em
Mormaço. E foi com suas
conexões na política que
conseguiu um apoio fundamental que seria do prefeito
de Soledade na época, José
Ivo Stein, que inclusive deu
a dica que se entregasse os
papeis necessários em Porto
Alegre.
Tendo visto o município crescer com a criação
do Sindicato dos Agricultores rurais, com a chegada do
banco Sicredi e o aumento
da população a expectativa para o futuro é boa, “o
começo é sempre ruim, e a
tendência é crescer mais. A
ajuda está cada vez maior,
nunca se teve tanto recurso
e é administrar bem que o
pulo será alto.“. Trinta anos
depois de se emancipar,
certeza é que as dificuldades
maiores já passaram.

Parabéns Mormaço,
pelos seus 30 anos de
história e desenvolvimento.

20.03.2022
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COMETA

Escritório Contábil
& Despachante

Parabéns Mormaço
pelos 30 anos de
emancipação política.
Berço de um povo
humilde e trabalhador. .

20.03.2022

Mormaço
História do Município
A história de Mormaço remonta ao ano de 1900. Famílias
de diversas etnias se fixaram
gradativamente no município,
que até então era pertencente a
Soledade.
Graças ao empenho dos
primeiros moradores, iniciou-se o desbravamento das terras,
estabelecendo-se as primeiras
lavouras diversificadas e a pecuária.
Composto, sobretudo por
descendentes de italianos e de
alemães, Mormaço é um mu-

nicípio com belezas naturais,
como o Rio Espraiado com suas
ilhas e cachoeiras, e que foi batizado com esse nome por causa
do tempo quente e úmido, pelo
intenso calor provocado pelo
sol em época de frio.

elevava do degelo das geadas, a
esse fenômeno, deu-se o nome
de MORMAÇO.
Haviam aqueles que chamavam de “Serra do Mormaço”,
mas preponderou apenas o último nome, até os dias atuais.

Origem do Nome
Inicialmente, o local foi
chamado de “Mundo Novo do
Jacuí”, mais tarde, devido ao
forte calor provocado pelo sol
no meio da mata fechada e, em
época de frio, pelo vapor que se

Processo de Emancipação
A emancipação de Mormaço ocorreu no dia 20 de março
de 1992, com a assinatura da lei
estadual número 9616 que dispõe sobre a criação do município. O processo se deu a partir

da também em Jalne, que é o
Símbolo Universal da Indústria
e Comércio; As linhas onduladas na fixa simbolizam o rio que
por suas águas produzem a bruma que deu origem ao nome do
lugar, a figura do homem que
semeia os campos em Sinopla representa o agricultor que
desbravou as matas da região e
que continua sempre a semear
o seu grão que se multiplica por
milhões de vezes, os morros e
colinas representam os aspectos topográficos da região, em
Sinopla, refletindo o verde das
matas; os pinheiro em Sable
simboliza as matas como a árvore representativa das matas;
as lavouras em Sinopla são re-

presentadas por curvas de nível,
de onde de origina a produção
do município;
O sol em Jalne no nascente, simboliza o novo, aquilo que
está nascendo, irradiando luz
em todas as direções, clareando
tudo trazendo em seus raios a
vida e o calor que farão com que
a semente na terra boa de Mormaço, pelo homem, frutifique
em abundância de grãos, representados pelos Tenentes (suportes) que amparam o escudo;
o listel em goles, representa a
proteção; a Coroa Murada em
argenta, representa os três poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário e a terceira grandeza,
ou seja, Município sede.

da iniciativa de líderes comunitários que formaram uma comissão de emancipação e lutaram pela criação do município.
18 anos depois Mormaço
com muita garra o povo mormacense continua escrevendo sua
história de labor e pujança.Situado no Alto da Serra do Botucaraí, o progressista município
de Mormaço vem atualmente
apresentando um grande desenvolvimento sócio-econômico e
cultural.
Sua população é aproxima-

damente 2.713 habitantes, dos
quais, cerca 500 residem na sede
do município e a grande maioria nas comunidades do interior.
A comunidade mormacense é
tradicionalista e preserva seus
costumes e valores, realizando
frequentemente rodeios e festas
nas suas comunidades e CTG´s.
A fé e religiosidade também são traços marcantes de seu
povo que a 84 anos realiza com
muito orgulho e vigor a Festa de
Senhora dos Navegantes, Padroeira do Município.

Brasão
O formato do Brasão do
Município de Mormaço-RS,
baseia-se na Heráldica Portuguesa, de onde se origina a heráldica Brasileira, simbolismo
artisticamente elaborado como
rigor místico e alegórico em
formas e dimensões exigidas
pela heráldica usual, sendo que,
as cores obedecem seguinte técnica na sua codificação: O Jalne
(ouro), simboliza a força e a riqueza; A Argenta (prata), a história, a nobreza; O Goles (vermelho), representa a justiça, a
honra; O Sinopla a natureza.
O Brasão traz na destra
os dois Leões Rompantes em
Jalne, sustentando o Elmo de
Mercúrio com a Roda Denta-
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A AMASBI
parabeniza cada cidadão,
que com seu trabalho diário,
colabora para que o desenvolvimento
regional seja possível e a esperança de
dias melhores seja sempre alimentada
no coração de cada um de nós.

Mormaço
30Anos
20.03.2022

Associação dos Municípios do
Alto da Serra do Botucaraí

Alto Alegre, Barros Cassal, Campos Borges, Espumoso, Fontoura Xavier, Gramado Xavier,
Ibirapuitã, Itapuca, Mormaço, São José do Herval, Soledade e Tio Hugo

Parabéns Mormaço
Nossa homenagem a todos
os munícipes que ajudaram no
crescimento e desenvolvimento
da nossa cidade.

30
Anos

20.03.2022

Mormaço
Câmara Municipal de

