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A revista do Colono e Motorista 2022 é  
encartada na edição 1067 do jornal O 
Mensageiro, dia 22/07/2022. A revista,  
Colono e Motorista também é distribui-
da gratuitamente nos pontos parceiros 

anunciantes deste ano. 
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Sobre o Especial Colono 
e Motorista 2022
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A revista do Colono e Mo-
torista do jornal O Mensageiro 
chega a sua 8mª edição. Neste 
ano,  mais uma vez homenage-
amos os produtores rurais e os 
caminhoneiros - produtores e 
transportadores do nosso ali-
mento.  

Sendo inventada por uma 
mulher durante o período pré-
-histórico, a agricultura é uma 
das profissões mais antigas do 
mundo e é responsável pelo ma-
nejo de diversos tipos de plan-
tações. Sua importância é tanta 
na atualidade, que no Brasil são 
mais de 5 milhões e duzentos 
mil estabelecimentos rurais se-
gundo o IBGE ( Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística). 

A rotina de um caminho-
neiro também não é fácil, inclui 
transportar isumos de diversas 
formas, inclui ficar longe de 
casa, longe da família. A impor-
tância de um caminhoneiro é 
grandiosa, sem ele implicações 

em grandes, médios e em pequenos negó-
cios acontecem. No Brasil, o tráfego rodovi-
ário ainda é um dos mais eficientes, fazendo 
com que mercadorias  e serviços emergen-
ciais, como a entrega de materias de saúde, 
sejam entregues no prazo.

Por todo o esforço e dedicação destes 
profissionais, caberia apenas ao jornal O 
Mensageiro parabenizá- los por essa data. 
Dia  25 de julho, dia do Colono e do Mo-
torista!   
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Vocês que vivem a realidade da lida do campo
e testemunham os desafios, que enfrentam
para plantar sonhos e carregar esperança de

 

Parabéns Parabéns 
Colonos  &

Motoristas!
Colonos  &

Motoristas!

realização.

25 de

Julho

Nossa homenagem ao agricultor,
por cultivar o alimento que todo
dia vai a mesa e ao motorista, por
transportar essa riqueza.

Colonos & 
    Mto ori々 as
25 de Julho

Mãos que produzem
e transportam o 
desenvolvimento do 
nosso município,
estado e País.

Colonos e
Motoristas

Julho - Barra de access

- Cristaloterapia

- Terapias alternativa
   e holística

Rua Ernesto Goedel, 333
Ernestina/RS

ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO:
(54) 99605 - 4320Parabéns a todos os

Colonos e Motoristas,

profissionais que são

exemplo de luta e

dedicação.

Rodovia RST 153 Km 30 - Ernestina - RS - (54) 3378-2033

Paréns
MotoristaColonos Vocês merecem toda

nossa admiração e 
respe i to ,  parabéns
Colonos e Motoristas!

Leopoldo ainda se recupera do seu acidente doméstico em 2021

Na década de 2010 sur-
giu o Uber, um aplicativo 
que no começo parece ex-
tremamente vantajoso e ba-
rato. Atualmente já não se 
parece mais assim, os táxis 
não acabaram como alguns 
falavam e continuam até 
hoje. Para Leopoldo Soares 
de Oliveira, 84 anos, ser 
taxista é muito vantajoso e 
mais tranquilo se comparado 
com sua profissão antiga que 
era de caminhoneiro.

Ao lado da sua mulher 
Lourença, 72 anos, tentando 
relembrar e calcular quantos 
anos foram na profissão de 
caminhoneiro as contas che-
gam há 50 mais ou menos. 
Como taxista na cidade de 
Tio Hugo são 9 anos.

Na época de caminho-
neiro possuía seu próprio 
caminhão e fazia fretes para 
onde quer fosse, até mesmo 
para outros estados como 
Mato Grosso e conta que 
chegava a ficar até um mês e 

meio fora. Mesmo ten-
do viagens tão longas, 
nunca chegou a ser as-
saltado.

Atualmente está se 
recuperando de um aci-
dente domestico e pla-
neja voltar a dirigir seu 
táxi o mais breve possí-
vel. Passou quinze dias 
no hospital, mas, hoje 
está bem. 

Ao relembrar dos 
primórdios conta que 
antes de pegar a estrada 

trabalhou na roça, de-
pois chegou a trabalhar 
para a Cotrijal e depois 
comprou seu próprio 
caminhão e começou a 
realizar fretes.

Desde lenha até 
soja, Leopoldo levou de 
tudo para todos os luga-
res. Dormia dentro da 
cabine do caminhão nos 
postos de gasolina e to-
mava o seu café da ma-
nhã ali mesmo também. 
As viagens eram longas 

e cansativas, mas, Leo-
poldo conta com orgu-
lho dos seus tempos de 
caminhoneiro. 

No começo da nova 
carreira de taxista, era 
bastante movimentado 
com as pessoas ligan-
do na casa de Leopoldo 
para pedir uma corrida. 
Sempre disposto a ir 
para qualquer para levar 
qualquer pessoa onde 
precisasse. Em 2022 
ainda não voltou a rea-

lizar corrida por causa do 
acidente em 2021. 

Entre viagens que atra-
vessou o país, dificuldades 
e muitos dias fora de casa, 
Leopoldo agora tem uma 
vida mais tranquila onde 
não precisa mais dormir 
em postos de gasolina ou 
realizar fretes longos. Com 
seu táxi recebe as ligações 
e busca os passageiros e os 
leva para onde eles quise-
rem, fazendo seu próprio 
horário. 

Parabens
Colonos e

Motoristas

Esta é uma homenagem a você

colono e motorista pelo seu dia.

Duas paixões
e uma direção:
o progresso do
nosso país.

Um cuida da ,terra
o outro transporta

.riquezas

Fone: (54) 8404-7489

Boteco do Boteco do 

Homenagem especial a essas 

duas classes, que são exemplos 

de vivência e competência.

Parabéns Colonos e Motoristas! 

O dia de quem produz
transporta e coopera 
com o crescimento do 
Brasil.

Hoje é o seu dia.

CASA DE CARNES

CCoolloonnooss  &&

    MMoottoorriissttaass

Nossa homenagem
a todos que cultivam
e transportam o futuro
de nossa nação.

Dia 25 de Julho

Nossa homenagem ao Agricultor
e ao , por cultivar eMotorista
transportar o alimento que todo
vai á mesa.

ColonosMotorista&
Não está longe de nós, quem esta junto a Deus!
(54) 9.9999-3143 - Plantão 24hs

Entre Rios do Sul, Ernestina
e Santo Antônio do Planalto

Aviamentos, Acessorios 

e Pedrarias

As grandes transformações passam pelas

mãos de quem acredita no futuro. Parabéns

Colono e Motorista! 

25 de Julho

Atravessando o país ao longo de uma vida

CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL O MENSAGEIRO
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50 anos de muitas viagens

Você se lembra 
da sua primeira pro-
fissão? Ou do que 
queria ser quando 
crescesse? Talvez 
lembre de um mas 
não dos dois. Talvez 
você tenha sonha-
do em ser jogador 
de futebol, médico, 
advogado, escritor. 
João Marcelo Mar-
tins de Magalhães, 
71 anos, lembra 
muito bem a res-
posta para ambas as 
perguntas trabalhou 
no posto de gaso-
lina antes de ficar 
um ano no quar-
tel porque era seu 

João e sua esposa
A carteira assinada do primeiro trabalho

N o s s a  h o m e n a g e m
aos Colonos e Motoristas
pela sincera parceria e
colaboração. Parabéns!

Agradecimento ao
homem do campo
e ao motorista, pelo
trabalho incansável
que muitas vezes
não é reconhecido.
Que Deus continue
abençoando e dando
força a todos.

Parabéns Colonos e Motoristas.
Nossa gratidão a quem produz
e transporta o desenvolvimento!

25  de Julho

Em boas mãos as riquezas da nossa terra.

Parabéns aos Colonos e Motoristas

Parabéns a todos os
colonos motoristas do
Brasil, que cultivam e
transportam o sustento
do nosso país.

25 de julho

R. Rio de Janeiro, 107

54 3338-9202

Banrisul Agência Ernestina

A equipe do Banrisul Agência Ernestina

parabeniza os Colonos e Motoristas 

pelo seu dia.

mauriciowoll@hotmail.com

Fone: (54) 99973-8806

Parabéns 
Colonos e
Motoristas

Comércio de Bebidas

&Colon
Motistas

Parabéns àqueles que
produzem e transportam
as riquezas desta terra,
c o n t r i b u i n d o  p a r a  o
cresc imento de nosso
município

25 de Julho

FLORICULTURA

Parabéns Colonos e Motoristas!
Profissionais que não medem esforços
para produzir e transportar as riquezas
do país.

Rua Alfredo Eitelwein, 181 - Ernestina

Fone: (54) 9 9990-5164

25 de Julho

a vocês, colonos
e motoristas que
desempenham com
responsabilidade e
dignidade a sua
profissão.

Parabéns

Dia25 de Jho

O E TPO RD OE  FR IS U AN  MIDO É

 Câmara Municipal de
Vereadores de Ernestina

25 de Julho dia do 
Colono e Motorista

Nossa homenagem a quem

trabalha para manter o 

Brasil no caminho certo.

Parabéns
Colonos
Motoristas

& Colonos 
Moristas

PARAB EN S´

2 5  D E  J U L H O

sonho trabalhar 
com caminhão, e 
trabalhar no pos-
to de gasolina era 
a única maneira 
que sabia de ficar 
um pouco mais 
perto.

João tam-
bém se lembra 
do nome do seu 

primeiro patrão, 
Carlos Amadeus 
Busatto no ano 
de 1971 e na se-
quência foi para 
o quartel onde 
tirou sua cartei-
ra de habilitação. 
Quando tirou a 
carteira um de 
seus primeiros 

trabalhos foi rea-
lizar uma viagem 
até Recife e con-
ta que demorava 
mais de um mês 
até voltar.

Andando de 
caminhão trans-
portou de pou-
co um tudo e le-
vou para todos 

os lugares como 
São Paulo, Mato 
Grosso e Rio de 
Janeiro algumas 
vezes. Conheceu 
o Brasil todo an-
dando de cami-
nhão, mas, não 
tinha folga ou fe-
riado e trabalhava 
até no natal. Ape-

sar de fazer tantas 
viagens, João conta 
que nunca foi assal-
tado. 

Atualmente tra-
balha de motorista 
na cidade de Ernes-
tina e relata que é 
mais fácil não tendo 
que fazer longas via-
gens ou chegar para 
descarregar soja e fi-
car esperando na fila 
por quanto tempo 
fosse necessário. 

Por quase vinte 
anos trabalhou ape-
nas fazendo viagens 
até Belo Horizonto, 
e assim como todo 
mundo que vivia no 
Brasil nos anos no-
venta acabou afetado 

pela inflação e a 
constante mu-
dança da moeda 
até chegar ao pla-
no real. Mesmo 
com suas dificul-
dades João fala 
que conseguiu 
formar dois filhos 
em direito e um 
deles morando 

e trabalhando na 
Alemanha.

Natural de Sa-
randi se mudou 
para Ernestina há 
35 anos, perdeu o 
pai quando tinha 
apenas 2 anos e 
estudou em Passo 
Fundo. Nunca foi 
muito chegado 

dos livros, sem-
pre preferindo o 
caminhão. 

Mais ou me-
nos 50 anos de 
viagens através do 
Brasil inteiro, fa-
zendo várias ami-
zades no meio do 
caminho e tendo 
três filhos, hoje 

vive uma vida 
bem mais calma 
em comparação 
com antigamen-
te. Não apenas 
realizou seu so-
nho como con-
seguiu formar e 
criar uma família 
trabalhando com 
o que gostava.

CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL O MENSAGEIRO
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Dezoito anos superando as dificuldades e fazendo o 

que gosta
Casamento sig-

nifica muitas coisas, 
significa abrir mão de 
coisas pelo parceiro, 
significa compartilhar, 
significa ter confiança 
na pessoa e entre tudo 
isso, também significa 
acreditar e comparti-

lhar os mesmo so-
nhos. Há 18 anos 
é isso que Nezio 
Worm, 51 anos, e 
Vania Worm, 50 
anos, fazem. Com-
partilha o mesmo 
sonho, no caso o 
sonho de Vania de 

trabalhar com hor-
ta. 

Vania conta que 
sempre teve esse 
sonho, de trabalhar 
plantando e ven-
dendo verduras, 
mas, há 18 anos 
que decidiram co-
locar isso em prá-
tica, “Sempre foi 
um sonho meu li-
dar com verdura, 
só que a gente não 
tinha muita opor-
tunidade e onde a 
gente morava em 
Não-Me-Toque/
RS era muito longe 
da cidade e difícil 
o acesso e quando 

viemos morar para 
cá foi que surgiu a 
ideia de trabalhar 
com horta.”.

No começa era 
pequena a horta, e 
aos poucos foi au-
mentando e sempre 
com ajuda da pre-
feitura de Tio Hugo 
quando necessário 
e hoje contam com 
cerca de dois hecta-
res de plantio.  Eles 
planejado expandir 
o terreno colocan-
do uma estufa no 
ano que vem. 

A produção 
conta com alface, 
couve chinesa, re-

polho, couve folha, 
temperinho, cebolinha 
e brócolis. A plantação 
vai variando conforme 
o que mais é vendido, 
como por exemplo, 
hoje em dia está sain-
do pouca couve chine-
sa, mas, ressaltam que 
está plantando igual.

Tendo como prin-
cipais compradores os 
restaurantes e merca-
dos, além de terem um 
contrato com o muni-
cípio para a merenda 
escolar, tiveram que 
enfrentar suas dificul-
dades quando começou 
a pandemia em março 
de 2020 conta Vania, 

“Dificultou um pouco 
porque as vendas pa-
raram e não podíamos 
sair, após dois anos que 
começou a estabilizar 
tudo novamente.”. 

Do plantio até es-
tar pronta para colher 
as verduras levam em 
torno de 45 dias no 
verão, sendo regadas 
até quatro vezes por 
dia por causa do calor. 

No inverno chega 
a demorar até 70 
dias, em virtude 
das chuvas. Nezio 
ressalta que quando 
tem o período de 
chuvas, não chega a 
prejudicar a planta-
ção, porém retarda 
o crescimento das 
verduras. 

Um grande alia-
do é a prefeitura 

municipal de Tio 
Hugo, que sempre 
está ajudando seja 
terraplanando uma 
parte do terreno, 
ou ajudando a fazer 
um açude ou até 
mesmo oferecen-
do pagar os custos 
de novas mudinhas 
quando alguns anos 
choveu granizo em 
um temporal e aca-
baram perdendo 
toda a plantação.

Era 14 de julho, 
domingo à tarde 
quase anoitecendo 
quando veio um 
temporal e graças 
a uma chuva de 
granizo dizimou 
toda a plantação 
e com isso tive-
ram que começar 

praticamente do 
zero, avisaram os 
compradores que 
iria demorar mais 
40/50 dias até te-
rem novas verdu-
ras para vender. A 
prefeitura se dispo-
nibilizou a ajudar 
com tudo que fosse 
possível. 

As dificuldades 
sempre existiram, 

ressaltam que o 
serviço é puxado, 
de segunda a se-
gunda sem ter folga 
e sempre tendo que 
lidar com alguns 
imprevistos como o 
temporal há alguns 
anos, mas, que no 
final fazem o que 
gostam e o resulta-
do é sempre muito 
gratificante. 

Demora até 50 dias para a produção terminarA maior parte do trabalho é feito a mão

Câmara Municipal de
Vereadores de Tio Hugo

A todos os colonos que

fazem com que o alimento

não falte na nossa mesa.

Parabéns

Homenagem 

Um agradecimento especial,

motoristas que transportam

as riquezas do nosso país.

 

Dia 25 de Julho

A nova área, recem plantada, teve ajuda da prefeitura

Administração com todos e para todos

Tio Hugo

Dia do

Parabéns

Administração Municipal
de Tio Hugo, a todos os
profissionais que atuam
nessa área,  produzindo
e transportando o sustento
do nosso país. 

Homenagem da 25 de julho

e

CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL O MENSAGEIRO
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Da lavoura para a avicultura 
O que você fa-

zia quando tinha 
dez anos? Estudava, 
talvez praticasse al-
gum esporte como 
futebol, com certeza 
brincava com os ami-
gos, Evandro Zanolla 
fazia isso tudo, mas, 
ao mesmo já come-
çava a trabalhar na 
lavoura para ajudar 
os pais. Desde então 
não parou mais, hoje 
em dia tendo em tor-
no de 400 hectares e 
trabalhando com avi-
ário também. 

Trabalhando com 
seu irmão Maurí-
cio, Evandro conta 
que não terminou o 
segundo grau, mas, 

porque não quis 
já seus pais faziam 
questão que os fi-
lhos continuassem 
estudando. Após 
isso, continuou 
trabalhando com 
lavoura, mas, com 
o sogro após se 
casar.

A t u a l m e n t e 
trabalhando com 
frango, Evandro 
conta que possui 
contrato com a 
perdigão e demo-
ra em torno de 45 
dias para o frango 
engordar e assim 
ficar pronto para 
ser levado para as 
fábricas, e está no 
seu quarto lote 

tendo começado 
em Dezembro do 
ano passado a tra-
balhar com aviá-
rios. Hoje em dia 
possui três funcio-
nários. 

Ao falar sobre 
as diferenças tec-
nológicas, Evan-
dro ressalta que 
nem tem compa-
ração, “hoje é tudo 
diferente, 
não tem 
nem com-
paração, 
até para 
passar ve-
neno era 
d i f e r e n -
te.”. 

A pan-

demia do covid-19 
fez de Evandro e 
sua esposa, Dilane 
Zanolla, mais dois 
casos, tendo pega-
do a doença logo no 
começo em torno 
de março de 2020, 
conta que teve difi-
culdades de respirar, 
porém, não chegou 
a ser nada mais grave 

e continuou tra-
balhando mesmo 
durante a pande-
mia. Os dois fi-
lhos, Luiz Gustavo 
Zanolla e Eduardo 
Luiz Zanolla, não 
chegaram a ficar 
doentes. 

Entre algumas 
cabeças de gados, 
aviário e lavoura, 

Evandro não pa-
rou de trabalhar 
desde seus dez 
anos seja com a 
família ou com o 
sogro continuou 
expandindo seus 
negócios e reco-
nhece que os tem-
pos eram difíceis, 
mas, não tem do 
que reclamar.  

Apesar de trabalhar com frango, continuou na lavoura

Cabeças de gado para o consumo próprio

Desde dezembro trabalha com avicultura

BORRACHARIA

(54) 99906-9076 / 99621-7847
BR 386 - Km 214 - Tio Hugo - RS

      Colono e Motorista! Nossa 
homenagem aos que produzem e
transportam as riquezas desta terra,
contribuindo para o progresso do país.

Parabéns

Vocês orgulham

o nosso país.

Parabéns
Colonos e
Motoristas!

Dia do Colono
 Motoristae ,

Parabéns!

2255  DDEE  JJUULLHHOO

Os colonos e motoristas são
exemplos de profissionais que
estão sempre vencendo as
dificuldades, dando exemplos
de profissionalismo, esperança
e determinação.

Restaurante 
Tio Hugo

Parabéns Fone: (54) 3338-9120

S U P E R M E R C A D O

C IMAROST I

Das mãos que semeiam 

às mãos que transportam 

nossos alimentos. Parabéns,

Colonos e Motoristas!

MARMORARIA

MINUSSI

Nosso agradecimento
a quem move o Brasil

Parabens
Colonos e Motoristas

´

(54) 99148-8843 (54) 99703-8856

BR 386 KM 214 - Tio Hugo/RS

Parabéns

Dr. LEONIR SETTI - CLÍNICO GERAL E PRÓTESE

Dra. BRUNNA MORAES R. DA SILVA - CLÍNICA GERAL

E APARELHOS ORTODÔNTICOS

Dr. HARON PRESSER - CIRURGIAS E IMPLANTES

Dra. VITÓRIA LANG - CLÍNICA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

SECRETÁRIA E ADMINISTRADORAMARISANE M . PICININI - 

ASSESSORIA MÉDICA E ODONTOLÓLICA

VVIIDDAA  EE  SSAAUUDDEE  
LTDA.(54) 99647 - 6977

Colonos
Motorista&

´́

(54) 3338-9005 Tio Hugo - RS

A nossa sincera homenagem e 
reconhecimento aos colonos 
e motoristas que de sol a sol 
traçam exemplos de coragem 
    na lavoura e na estrada.

Estruturas Metálicas - Grades
Portões - Aberturas Metálicas
Galpões Pré-Moldados - 
Calha e Algerosas

(54) 99999-8342

Rua Bahia, 84 Bairro Progresso
Tio Hugo/RS

Colonos &
Motoristas
Colonos &
Motoristas
Parabéns

ParabénsColonos &

Motoristas

Do solo fértil, para todos
os cantos do BBrraassiill!!

Colonos e Motoristas, 

exemplos de trabalho 

e dedicação. Parabéns!

(54) 99968-9477 - Tio Hugo/RS

Seu trabalho é indispensável  para a evolução
da humanidade  e crescimento do país. Nossa
homenagem a todos os  Colonos e Motoristas.

Colonos & Motoristas

BRITAGEM TIO HUGO
GAYGER

BORRACHARIA
Caciamani

ColonosColonos
MotoristasMotoristas
Exemplos de trabalho

e dedicação

Parabéns

CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL O MENSAGEIRO
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Muita tradição, muitas histórias, um lugar e uma só família 
11COLONO E MOTORISTA 

Qual foi sua pri-
meira casa? Qual foi 
o primeiro bairro 
que você morou? Tal-
vez vocês lembrem, 
talvez tenham algu-
ma dificuldade de 
relembrar a resposta 
para essas perguntas. 
Aldimar Novac, 53 
anos, e Eldemar No-
vac, 63 anos, tem as 
respostas para essas 
perguntas na ponta 
da língua, linha São 
Paulo, interior de La-
goa dos Três Cantos, 
pois é nesse lugar que 
eles sempre viveram 
e vivem até hoje.

Por volta dos anos 
40 o avô da família 

veio de Ijuí para a 
região e com ape-
nas 17 anos con-
seguiu comprar a 
propriedade que 
até hoje vivem 
seus descenden-
tes. Ambos come-
çaram cedo a tra-
balhar na lavoura 
com a família, tão 

cedo que não se 
lembram de nun-
ca não terem feito 
esse trabalho. 

Ao falar sobre 
a família e o passa-
do, Eldemar conta 
as histórias com 
orgulho. Relem-
brando das dificul-
dades que já passa-

ram, até das mais 
recentes como 
ter pego covid-19 
duas vezes em 10 
meses. Como o 
trabalho antiga-
mente era quase 
que totalmente 
manual e mais de-
morado. 

Traba lhando 

com soja principal-
mente, os irmãos até 
tentaram o ramo do 
leite, mas, decidiram 
produzir apenas para 
consumo próprio.  Se 
hoje tudo é automáti-
co e mais rápido, an-
tigamente tinha que 
contar com a ajuda 
dos vizinhos. 

Era uma verdadei-
ra comunidade que 
todo mundo ajudava 
todo mundo sempre 
que podia, não para 
cobrar algo, mas, sim 
porque sabia que o 
outro estava neces-
sitando de ajuda em 
algo. Até para ir ao 
hospital os vizinhos 
se ajudavam, sempre 
sendo a última opção, 
pois era muito longe e 
de difícil acesso, iam a 
uma carroça quando 
não tinha mais ne-
nhum remédio que 
pudesse se receitar 
em casa. 

Ao mesmo que 
iam relembrando o 
passado, iam mos-
trando equipamentos 
que foram guardados 

desde os tempos 
do bisavô. O pri-
meiro a ser mos-
trado foi uma car-
roça, que segundo 
eles é de 1916 e 
era utilizado para o 
plantio. A carroça 
está praticamente 
com todas suas pe-
ças originais, ten-
do mudado apenas 
uma madeira. As 
rodas grossas e an-
tigas dão a imensi-

dão de quão valio-
sa e antiga é aquela 
carroça, a ferru-
gem está espalha-
da por toda ela, 
mas, ainda contém 
lembranças não só 
da família como de 
outra época. 

Ao longo de 
quase uma hora 
mostraram vários 
equipamentos to-
dos com no mí-
nimo 50 anos de 

vida, todos já pou-
co e quase não uti-
lizados, mas, guar-
dados com muito 
carinho. Um forno 
feito no chão de 
uma pequena sala 
contém um ve-
lho pneu na parte 
cima e nenhum 
deles se lembra-
va de com exati-
dão da época que 
foi feito tal forno, 
apenas sabiam que 

desde sempre estive-
ra ali. 

Nascidos, criados 
e vivendo até hoje na 
mesma proprieda-
de, no mesmo lugar 
e em meio a várias 
relíquias que foram 
atravessando os anos 
e as gerações, a fa-
mília Novac tenta ao 
máximo preservar as 
lembranças de uma 
época já muito dis-
tante. 

A carroça é datada de 1916A família Novac Luiz A. S.Fruet

Luiz Alberto Salles Fruet
OAB/RS 30.985

ERNESTINA-RS

Parabéns 
Colonos  &  Motoristas
25 de julho

(54) 99983 6774

Obrigado Colonos e Motoristas que 

com sua força e trabalho contribuem 

                          para um novo amanhã.

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

Colono 
&Motorista2022

Parabéns 
Colonos e

Motoristas

Nosso reconhecimento pelo
papel que estes profissionais
desempenham, levando o
progresso ao país.

&Colonos 
Motorista

Colonos e
Motoristas!

Parabéns

25 de Julho(54) 99977-7922 - Elder
(54) 33389064
BR 386, KM 215 - Tio Hugo - RS

Studio De Beleza

Fran Macali

Studio De Beleza

Fran Macali

Rua Belo Horizonte 850 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - TH

sustento do nosso país.

Obrigado,  e !CCoolloonnooss MMoottoorriissttaass
Nossa homenagem a quem produz
e transporta o desenvolvimento e o

Colos
Motorista&FFuuttuurraass

IInnssttaallaaççõõeess

BOCA 

BR 386 - Carazinho/RSFONE: (54) 3330 - 9511

VOCÊ PODE ENCONTRAR OS PRODUTOS

DA RODOEIXO NA RODCAR CARAZINHO,

SUA REPRESENTANTE EXCLUSIVA.

Paarréénnss  aaooss
C  & Moolloonnooss oottoorriissttaass
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Sobrevivendo entre acidentes

Amar visita bastante seu sitío

13COLONO E MOTORISTA 

Profissionais que estão sempre
vencendo as dificuldades
com esperança e determinação.

Colonos e Motoristas

Paréns

Parabéns Colonos e Motoristas!

Com seu trabalho e dedicação

o Brasil segue em desenvolvimento.

Camara Municipal de Vereadores
de   Santo   Antonio   do   Planalto

^

^

Mais do que homenagear, a Câmara
Municipal de Santo Antônio do Planalto
agradece a cada profissional que dedica
sua vida para semear os frutos do
desenvolvimento e conduzir ao futuro.
Nosso muito obrigado!

Colonos e
Motoristas
Colonos e
Motoristas

Dia 

Parabéns

25 de Julho

Colonos e Motoristas,
que produzem e transportam as 
riquezas da terra, contribuindo
para o desenvolvimento da 
região. Parabéns!

Para o desenvolvimento de nossas 
comunidades, o empenho desses 
trabalhadores sempre foi fundamental.

Parabéns Colonos e Motoristas! 

Administração Municipal de

Santo Antônio do Planalto

Parabenizamos todos
esses profissionais.

Seja cultivando a terra ou

transportando riqueza eles

trabalham para um país

mais forte.

Trabalhar des-
de criança para 
muitos se tornou 
o habitual, para 
tantos outros era 
apenas a única op-
ção que tinha, para 
Amar Muller, 82, 
era um pouco de 
cada. Agricultor 

até nos dias de 
hoje, Amar ob-
teve sucesso em 
sua jornada, mas 
não sem passar 
por algumas di-
ficuldades e até 
alguns acidentes 
graves.

Tr a b a l h a n -

do na lavoura e 
ajudando a sus-
tentar a família 
desde seus 8, 9 
anos, Amar e a 
filha Deise con-
tam que por um 
tempo ele leva-
va lenha e man-
dioca para ven-
der na cidade de 
Carazinho. Para 
conseguiram se 
sustentar, Amar 
e o irmão ven-
diam um pouco 
de tudo até che-
gar à soja. 

C o n f o r m e 
ele e o irmão 
foram envelhe-

cendo, foram 
assumindo as 
tarefas já que o 
pai estava numa 
idade mais avan-
çada. Sempre 
trabalhando em 
família, no má-
ximo as vezes 
trocavam favo-

res com os vizi-
nhos. 

Segundo conta, 
Amar quase mor-
reu cinco vezes 
devido a acidentes 
envolvendo o tra-
balho. Em um deles 
estava colocando 
uma cerca elétrica 

e acabou encostan-
do-se à rede de alta 
tensão o que pro-
vocou uma ida ao 
hospital e três dias 
em coma, além de, 
provocar um baru-
lho alto e fogo. 

Enquanto rela-
ta seus acidentes, 
Amar vai mostran-
do as cicatrizes que 
estão pelo corpo 

todo começan-
do por uma das 
mãos que per-
deu parte dos 
movimentos a 
deixando-a com 
os dedos duros, 
o braço direito 
também pos-
sui cicatrizes 
causadas por 
outro acidente 
de quando um 

cepo de madei-
ra caiu por cima 
dele. 

A t u a l m e n -
te planta soja e 
milho, além de 
mandioca, ba-
tatinha, batata 
doce e hortaliças 
para subsistên-
cia da família. 
E que apesar de 
residir na cida-

de desde 2009 
se desloca quase 
que diariamente 
para o sítio para 
as lidas na pro-
priedade.

Apesar de ter 
sofrido vários 
acidentes que 
deixaram cica-
trizes e marcas 
para sempre, 
Amar agora 

Amar guarda as cicatrizes dos acidentes até hoje

planta soja, ten-
do para consumo 
próprio algumas 
cabeças de gado 
além de, possui 
um açude. Casa-
do e tendo criado 
duas filhas, Amar 
carrega consigo as 
cicatrizes do es-
forço que fez para 
chegar até onde 
chegou.

A casa que fica na propriedade

CRÉDITO: LUAN FRAINER/JORNAL O MENSAGEIRO
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Três gerações trabalhando juntas
15COLONO E MOTORISTA 

Obrigado por acreditar

no fruto deste chão. Mãos

que alimentam o futuro

do país. 25 de Julho

STTR
VICTOR GRAEFF

FETAG RS

A equipe da NG parabeniza
todos os Colonos e Motoristas

pelo seu dia.

Escritório de 
Contabilidade  NG

25 de julho

SOLUÇÕES

Reconhecimento aos que plantam e
transportam o futuro do país ao longo
dos campos e estradas.

Colonos e Motoristas
Parabéns

Dia 25.07.2022(54) 3338-1418 RS 142 lote 01, KM 38 - Victor Graeff(54) 9 9139-1183

Obrigado por acreditar 
no fruto deste chão. 
Mãos que alimentam 
o futuro do país.

CCoolloonnooss  ee  MMoottoorriissttaass
Parabéns

25 de julho

PROJETO E EXECUÇÃO

eleva.construcoes@hotmail.com
(54) 99696-6330

& Colonos 
Moristas

PARAB EN S´

2 5   D E   J U L H O

Trabalhar em fa-
mília tem suas vanta-
gens e desvantagens, 
assim como qualquer 
emprego, mas, para 
Volnei Jurandir Sche-
reder, 51, trabalhar 
em família se tornou 
algo normal. Volnei e 
sua esposa, junto com 
seus dois filhos e seus 
pais trabalham juntos 
ordenhando as mais 
30 vacas que possuem. 

O serviço come-
ça cedo, logo as cin-
co da manhã Volnei e 
sua esposa Nêmora, 

junto com seu pai 
Ernani e somente 
de tarde que as três 
gerações se unem 
e trabalham todos 
os seis juntos.  Os 
dois filhos, Gabriel 

e Bruno fazem es-
tágio de manhã e 
com isso não con-
seguem ajudar pela 
parte matutina. 

Volnei conta 
que as vezes alguém 

pergunta para seu 
pai, Ernani, o por-
que dele não sair do 
interior de Victor 
Graeff e vir para a 
cidade já que está 
com seus 72 anos e 

a resposta é sempre a 
mesma, ele irá para a 
cidade de Victor Gra-
eff, mas, apenas depois 
que morrer para ser 
enterrado no cemité-
rio. 

O próprio Volnei 
as tenta convencer seu 
pai que nem sempre é 
necessário levantar tão 
cedo para o trabalho, 
que ele e sua esposa 
dão conta, porém, a 
resposta do Ernani é 
sempre a mesma, dis-
cordando e dizendo 
que quer ajudar. Gisela A família de Volnei Jurandir

Ambos os filhos ajudam na propriedade

até por conta de usar 
prótese não comparece 
pela parte da manhã.

Volnei relata que 
trabalhar com leite 
sempre foi o negócio 
da família desde que 
ele era criança, anti-
gamente a estrutura 
era outra mas, ele jun-
to com seus pais e sua 
irmã ajudavam desde 
cedo a família. 

Logo após o casa-
mento com Nêmora, 
Volnei se mudou para 
uma propriedade que 
era do seu sogro e 
continuou trabalhan-
do com leite, porém, 
tinha muitos assaltos 
na região e com o tem-
po venderam as vacas. 
Nesse meio tempo, 
seus pais continuaram 
envolvidos com o leite 

e a sua irmã tam-
bém se casou e se 
mudou para Selba-
ch.

Mais ou menos 
um ano após sair, 
Volnei volta a tra-
balhar com seus 
pais e decidem in-
vestir na proprieda-
de até mesmo para 
melhorar a estru-
tura da mesma. Os 

roubos eram fre-
quentes na região, 
isso preocupava a 
família toda e agora 
Volnei diz que está 
mais seguro agora.

A tecnologia 
mudou a vida de 
várias pessoas, e 
com a família do 
Volnei isso não foi 
diferente. A cons-
trução da sala de 

ordenha melhorou 
e facilitou o traba-
lho, e até mesmo o 
nascimento de ter-
neiros ficou mais 
fácil com o tempo. 
Tudo está mais mo-
dernizado e o pró-
prio leite melhorou 
de qualidade. 

Os gêmeos Bru-
no e Gabriel come-
çaram a trabalhar 

com a família quando 
tinham em torno de 
15 anos, e no futuro 
já avisaram que não 
pretendem seguir os 
passos do pai e do avó, 
os dois estão se for-
mando em técnico em 
agropecuário e a ideia 
dos dois é seguir estu-
dando na área, e Vol-
nei ressalta que eles 
possuem o apoio dos 
pais para tal.

Apesar de já estar 
com 72 anos, Erna-
ni não só gosta como 
também pretende 
continuar trabalhan-
do com essa atividade 
que ele executa sua 
vida inteira. Foi o es-
forço e o trabalho em 
família que ajudaram 
eles a cresceram e 
prosperarem.
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Recanto dos Pomares atrai pessoas de todos os luga-
res
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C o m  a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o ,

m o t o r i s t a s  e  a g r i c u l t o r e s

enfrentam o dia a dia com

dedicação, colaborando com

o desenvolvimento da região. 

Parabéns, Colonos e Motoristas!

&Colonos Motorista

   Nossa homenagem a
quem planta e transporta
o nosso futuro todos os dias.

Colonos e Motoristas
ParénsParénsParéns

RR..  EElleemmaarr  EEggggeerrss,,  33118877  --  EErrnneessttiinnaa  --  RRSS FFoonnee::  ((5544))  9999661100--55000011

Quem não arris-
ca, não petisca. Esse 
é uma das frases mais 
populares da nossa so-
ciedade, usada a tanto 
tempo que os jovens de 
hoje em dia podem até 
achar “coisa de velho” 
quando alguém a usa, 
mas, para Elias Fachi 
essa frase combina per-
feitamente com que a 
aposta que ele fez ao 
começar um novo em-
preendimento. 

Elias Fachi, 26 
anos, técnico agrícola e 
sua esposa Vanessa, que 
é professora em 2018, 
decidiram ter uma ren-
da a mais em casa. Após 
estudar, fazer o projeto Recanto dos pomares contou com a ajuda do prefeito

criaram o Recanto 
dos Pomares onde 
no mesmo ano plan-
taram um hectare 
de uva e tendo pro-
duzido em torno de 
4 mil quilos. 

Num primeiro 
momento a ideia 
era comercializar 

nos mercados, mas, 
logo Elias percebeu 
que teria que fazer 
algo diferente para 
se destacar da con-
corrência, “A ideia 
inicial de entregar 
nos mercados não 
seria a melhor op-
ção porque o pes-

soal veio buscar uva 
aqui, então paramos 
para pensar porque 
vamos levar se o 
pessoal está vindo 
buscar as uvas aqui 
e partir desse mo-
mento, no final do 
ano optamos por 
trabalhar com pi-
taia. No próximo 
ano conseguimos 
colher 15 mil quilos 
e a produção de pi-
taia começou a ge-
rar frutos também.”

Hoje o local ofe-
rece, além da moda-
lidade colhe e pague 
onde as pessoas pe-
gam uma cestinha e 
uma tesoura e catam 

suas próprias uvas dire-
tas da parreira. Também 
estão disponíveis sucos 
de uva, pitaia e taças 
com saladas de frutas 
e sorvete, existe ainda 
a opção do piquenique 
que o cliente compra a 
cesta e pode montar a 
própria cesta.

Uma fruta que não 
se vê muito no sul do 
Brasil é a pitaia e Elias 
conta que conheceu 
a fruta através de um 
professor. Ela é mais 
plantada no centro-o-
este do país e é produ-
zida no verão. Como o 
custo é muito alto para 
trazer de outro estado, 
foi decidido que era Além de vinho, tem sucos a venda

mais vantajoso plantar. 
Hoje tendo cerca de 
mil plantas de pitaia.

Para se destacar da 
concorrência, além de 
trazer uma fruta pou-
co conhecida na região, 
Elias aposta na quali-
dade sobre a quantida-
de. Produzindo a uva 
na área de um hectare 
e tendo podado a safra 
desse ano no mês de ju-
nho.

A pandemia 
afetou todo mun-
do, nos obrigando 
a mudar nossas ro-
tinas, vidas e até o 
trabalho, Elias conta 
que ele e a esposa 
tiveram a doença, 
mas com sintomas 
leves e o trabalho 
no Recantou conti-
nuou com todos os 
cuidados necessá-
rios.

Ao falar sobre o 
futuro Elias conta 
que está construin-
do o restaurante de 
nome Casa do Re-
canto que contará 
com chef próprio, 
sommelier, auxilia-
res e a ideia é servir 
em torno de 30 a 40 
pessoas numa noi-
te. A inauguração 
deverá ocorrer em 
Agosto, e será feito 
em três noites tama-
nha foi a procura. 
Também está sendo 
construída uma can-
tina.

Tanto Elias 
quanto Vanessa pos-
suem seus empregos 
e o desafio de equi-
librar o recanto com 
os empregos foi di-
fícil conta Elias, já 
que acaba sobrando 

apenas o turno da 
noite e os finais de 
semana para focar e 
trabalhar no estabe-
lecimento.

O recanto re-
centemente foi in-
cluído da rota de tu-
rismo, graças a ajuda 
da Mara Muniz e re-
cebeu o apoio tanto 
da prefeitura de Ibi-
rapuitã e Soledade. 

A fruta que veio do Pará, pitaia

Recanto dos Pomares 
está estabelecido no 
interior de Ibirapuitã, 
na localidade Passo das 
Cuias.

No começo as pes-
soas provavam a pitaia 
pela curiosidade, ago-
ra por prazer e terem 
gostado. Elias e Vanessa 
estão arriscando e até 
agora para se dizer que 
estão acertando. 
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O sucesso do trabalho em família
19COLONO E MOTORISTA 

Nossa homenagem aos AAggrriiccuullttoorreess  ee  
MMoottoorriissttaass, pessoas que com muito suor
e dedicação, plantam e transportam a 
prosperidade do nosso país.

Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos

Dia 25 de Julho

Temos ao longo 
da nossa história e so-
ciedade vários exem-
plos de pessoas que 
começaram a traba-
lhar ainda crianças 
e continuaram até a 
idade adulta nunca 
mais parando. Não 
é uma questão de 
escolha ou de alter-
nativa, existe apenas 
a necessidade, a ne-
cessidade de ajudar a 
a família no sustento 
e ajudar o quanto an-
tes, com Mauro Erig, 
53 anos, foi assim. 
Quando tinha ape-
nas sete anos de ida-
de, foi para a lavoura 
ajudar o pai e desde 

então não parou 
mais de trabalhar.

O serviço era 
praticamente ou-
tro, as coisas eram 
mais manuais des-
de o deslocamen-
to até o trabalho 
em si que tinha 
que executar a 
maior parte de 

forma braçal. Mo-
rando em Santo 
Antônio do Pla-
nalto Mauro tinha 
que vir de trator 
até Ernestina, 
onde as terras es-
tão.  Hoje os dois 
filhos trabalham 
junto e claro, a 
tecnologia melho-

rou o suficiente 
para facilitar, nem 
que seja um pou-
co o trabalho em 
comparação com 
os tempos de anti-
gamente.

Mauro conta 
que hoje possui 
em torno de 135 
hectares de terra 

e mais 400 hectares 
arrendados, tendo 
como plantio prin-
cipal a soja, possui 
algumas cabeças de 
gado, mas, é apenas 
para consumo pró-
prio. 

Vivendo em Er-
nestina desde 1995, 
quando se casou e se 
mudou para a cidade 
e hoje em dia as coi-
sas estão considera-
velmente mais fáceis. 
Tendo ajuda dos dois 
filhos, que cursaram 
agronomia, acorda-
va às seis da manhã 
e a estrada era con-
sideravelmente pior 
naquela época para 

conseguir chegar até 
as terras. 

Em meio a con-
versa, Mauro mostra 
quadros que contém 
fotos antigas da pro-
priedade e é nítido a 
evolução, a foto mais 
antiga ainda mostra 
uma casa ainda de 
madeira visivelmen-
te mais velha e sem 
o atual galpão de ti-
jolo onde guarda as 
máquinas e com uma 
estrada de terra.

A pandemia afe-
tou desde nossos 
trabalhos até nossas 
relações interpes-

Foto de 2009 da atual propriedade

Mauro Erig com seus filhos e a esposa

soais, algumas 
profissões ainda 
conseguiram pa-
rar e se manter 
seguro em suas 
casas, mas, para 
Mauro que conta 
que não pode pa-
rar por causa da 
pandemia e seguiu 
trabalhando nor-
malmente e res-
salta que ninguém 
da família pegou o 
vírus do covid-19.

Se antigamente 
praticamente não 
havia a escolha e 
era necessário co-
meçar a trabalhar 

na lavoura o quan-
to antes até para 
ajudar a família a 
pagar as contas, 
hoje em dia os 
tempos mudaram 
e graças ao esfor-
ço e sacrifício que 
foi possível, por 
exemplo, com-
prar terras, arren-
dar e mandar os 
filhos para a facul-
dade. Foto mais antiga da propriedade
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Uma família grande e um sonho grande
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Faça sol ou chuva, vocês sempre
levam o Brasil pra frente.
Uma homenagem a todos os Colonos e Motoristas que, 
com esforço e trabalho, levam o nosso país pra frente.

sicredi.com.br
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria -  0800 646 2519.

A .O O L DA OD T O O D NO A  P OR R OD TOU

R

Ao homem que vive da terra,

plantando e colhendo, e ao

homem que vive na estrada,

levando ou trazendo, nossa

admiração e homenagem pelo

seu dia.

Colonos e Motoristas!
Parabéns

ESCRITÓRIO CONTÁBILESCRITÓRIO CONTÁBIL

RICHTERRICHTER
Nosso reconhecimento
ao valoroso trabalho

de agricultores e
motoristas, esteios

do nosso Brasil

Nicolau Vergueiro/RS 

(54) 3616-1226

Para muito ter fi-
lhos é um sonho, e 
para Anildo Gomes 
da Rosa, 90 anos, e 
Ercilia Fernandes da 
Rosa, 88, esse sonho 
foi muito bem reali-
zado tendo 13 filhos, 
28 netos e 22 bisne-
tos. Casados desde o 
ano de 1955, quando 
ainda residiam em 
Coxinho, atual ci-
dade de Victor Gra-
eff, Anildo e Ercilia 
tiveram seis filhos 
antes de mudarem 
para Mormaço e fin-

carem residência 
em definitivo e 
terem mais sete 
filhos. 

Anildo com-
pletou 90 anos 
no dia 03 de ju-
nho, recebeu uma 

festa junto com a 
sua esposa, que 
fez 88 anos em 
21 de maio e no 
último sábado, 
04 de Junho, foi 
realizada uma fes-
ta no pavilhão da 

comunidade São 
José, interior de 
Mormaço, para 
comemorar os 
aniversários, onde 
grande parte dos 
cerca de 92 mem-
bros da família 

compareceram. O 
casal fez questão de 
tirar foto com todos 
os filhos, netos e bis-
netos, além de, ficar 
prometido que daqui 
dez anos terá a festa 
de 100 anos de Anil-
do. 

Em 1963, se mu-
daram para São José, 
localidade perten-
cente aos Mormaço-
-RS vindos de coxi-
nho, atual cidade de 
Victor Graeff, Anildo 
e Ercilia trabalharam 
com um pouco de 
tudo desde gado até 
soja, passando por 
vendas de alimen-
tos. Sempre contan-
do com a ajuda dos 
filhos para cuidar 
do terreno e Anildo 
sempre ressaltou que 
“filho dele trabalhava 
em casa e não para os 
outros”. 

Anildo sempre 

foi muito participa-
tivo na comunidade, 
ajudando na emanci-
pação de Mormaço 
em 1992, mas, antes 
disso ajudou na fun-
dação do Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais de Soledade e 
foi à pessoa de núme-
ro 24 a se associar a 
Sicredi. Ercilia conta 
que para se tornar 
associado da Sicredi, 
precisava dar um in-
vestimento inicial de 
R$20,00, o que pode 
não parecer, porém 
na época era bastante 
dinheiro.

Em dado mo-
mento, Anildo fez 
uma proposta para 
os filhos que ou com-
prava algo para eles 

ou comprava um 
trator para ajudar 
no serviço, todos 
concordaram em 
comprar o trator e 
alegria foi imensa. 
Mas, para conse-
guir esse trator foi 
necessário vender 
alguns bois que 
possuíam.

Alimentar tan-

tas pessoas era di-
fícil, entretanto, 
Anildo e Ercilia 
sempre fizeram o 
possível, e às ve-
zes transforma-
vam o impossível 
em possível, para 
ter certeza de 
que nunca falta-
ria nada a nenhum 
dos treze filhos.

Vários dos fi-
lhos e filhas acaba-
ram seguindo seus 
passos e continua-
ram a trabalhar 
com agricultura. 
As noras e gen-
ros sempre foram 
tratados como se 
fossem filhos e fi-
lhas do casal. Até 
mesmo quem não 

Anildo e Ercilia são extremamente queridos por genros e noras

Anildo e Ercilia com 12 de seus 13 filhos

tinha ligação direta 
com a família, aca-
bou criando um sen-
timento de perten-
cimento para com 
Anildo e Ercilia. As-
sim eles eram e con-
tinuam sendo até os 
dias de hoje, sempre 
fazendo questão de 
ajudar todo mundo 
quando podem. 
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30 anos plantando laranja e colhendo sucesso
23COLONO E MOTORISTA 

Ao adentrar a 
propriedade de 
Noreno Trindade, 
78, você consegue 
notar duas coisas, 
uma são as deze-
nas de pés de la-
ranjas e outra são 
os cachorros da 
raça border collie e 
como eles são den-
gosos e carinhosos. 
Os gatos já não 
gostam de carinho 
ou que cheguem 
perto, dormem um 
por cima do outro 
para espantar o frio 
e se aquecerem.

Tr a b a l h a n d o 
com frutas, espe-

cificamente la-
ranjas, há mais 
ou menos 30 
anos, seu Leno 
como é conheci-
do, diz que tem 
mais ou menos 
600 pés de laran-
jas e vende para 
mercados, pada-
rias e particular 
para quem quiser 
comprar em se-
parado. 

No inicio dos 
anos 90 ele re-
solveu plantar 
algumas mudas 
de pé de laranja, 
mas, o resultado 
viria após três 

anos e apenas 
no quarto ano 
que o negócio 
decolaria. Usan-
do um caminhão 
para entregar os 

produtos, conta 
que tem clien-
tes espalhados 
pela região toda 
chegando até em 
Porto Alegre.

T r a b a l h a n d o 
com seu filho e 
neto, mas, quando 
precisa Noreno diz 
que contrata alguns 
guris das redonde-

zas mesmo quando 
necessário e eles 
aprendem rápido. O 
demorado é o pro-
cesso de plantar até 
as laranjas estarem 
boas para a venda, 
que demora em tor-
no de três anos.

Uma vez por 
mês é necessário 
fazer um tratamen-
to com veneno para 
lidar com as mos-
cas, Leno conta que 
elas acabam furan-
do a fruta e depois 
de uma semana a 
laranja cai e assim 
não consegue recu-
perar mais para ser 
vendido.

Segundo seus 
cálculos, ele pos-
sui mais ou menos 

um hectare e que 
seus 600 pés de 
laranja equiva-
lem a 300 sacas 
de soja. 

Após a pan-
demia de co-
vid-19 que obri-
gou o comércio a 
fechar, Leno diz 
que foram tem-
pos complica-
dos para vender 
e depois quando 
as coisas come-
çaram a voltar 
ao normal às 
vendas também 
acabaram se nor-
malizando nova-
mente. 

Vendendo por 
R$1,70 o quilo, 
Noreno Trinda-
de sempre tem 

que lidar com a 
concorrência que 
vende mais bara-
to e com clien-
tes que acabam 
voltando porque 
não gostaram 
dos produtos de 
terceiros. 

Quando co-
meçou a lidar e 
plantar laranjas, 
ouviu que o ne-
gócio não dura-
ria muito e que 
no máximo 20 
anos teria que 
fazer outra coi-

sa da vida para se 
sustentar passados 
30 anos viu apenas 
continua como viu 
seu negócio crescer 
o suficiente para ter 
mais de 600 pés e 
superou até mesmo 
uma pandemia.

Atualmente existe mais de 600 pés de laranja

A produção de laranja demora até três anos para ser finalizado
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Acreditamos que as
pessoas que trabalham
na terra e por terra
fazem a diferença 
pra sociedade.

PPaarraabbéénnss  CCoolloonnooss
ee  MMoottoorriissttaass!!

Mormaço/RS

COMETA Escritório Contábil
& Despachante Paréns

Mormaço
Câmara Municipal de

Somos gratos a essas duas classes de
batalhadores que, nas lavoura ou estradas,
traçam objetivos em busca de conquistas.
Parabéns Colonos e Motoristas!

Colonos e Motoristas!
Com seu trabalho e
dedicação o Brasil segue
em desenvolvimento.

Parabens´

RESTAURANTE

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Nós do Restaurante
Parada Obrigatória
parabenizamos estes
profissionais que todos
os dias trabalham para
o bem de todos nós.

25 de Julho

Paroquia ´
São José Ernestina

Tio Hugo

Parabéns Colonos e
Motoristas

É dia de homenagear
aqueles que plantam e
transportam o sustento
da nossa terra.

Colonos
Motoristas

&
Sandra Koenig Knopf



O MENSAGEIRO
Ernestina - Ibirapuitã - Lagoa dos Três Cantos - Nicolau Vergueiro - Santo Antônio do Planalto - Tio Hugo - Victor Graeff


