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Casa dos Seis Povos 
resgata as raízes

PADRE
GUILHERME

Neste dia 6, às 
18h30min, have-
rá a reinauguração 
do monumento em 
homenagem ao padre 
Guilherme Deckel-
meyer, localizado na 
ponte próxima da 
Intab. A cruz marca 
o  local simbólico 
onde morreu afogado 
o padre jesuíta, em 
6 de novembro de 
1927, quando tentou 
atravessar as águas 
montado num burro, 
meio de locomoção da 
época. 

Nem só de festa, comércio e 
agroindústria é planejada esta 
Feirasol. A cultura e o resgate 
histórico vão estar presentes 
em um espaço diferenciado, 
construído em mutirão para 
preservar as raízes do povo 
vale-solense. Capitaneada 
pela Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol, a construção da 
Casa dos Seis Povos é inspirada 
na moradia dos primeiros colo-
nizadores, que era feita de pau 
a pique, explica o pesquisador 
Ireno Finkler, que está à frente 
dos trabalhos de resgate histó-
rico e tem a imagem da cons-
trução publicada em seu livro 
“Nossa Terra, Nossa História”, 
lançado em 2012. 

Uma casa com eucaliptos, 
taquaras cruzadas, barro e 
cobertura com folhas de bana-
neira foi erguida (na foto, ain-
da em fase de construção) na 
área da Sociedade Trombudo e 
vai servir como uma espécie de 
museu para valorizar objetos e 
documentários sobre os indí-
genas, portugueses, negros, 
italianos, pomeranos e ger-

mânicos, povos que ocuparam 
o território local e construíram 
a história. “O passado, a histó-
ria, é feita com pessoas”, frisa 
Ireno Finkler, que não esconde 
o desejo de ter um museu e a 
Casa dos Seis Povos, em defini-
tivo, instalados junto à antiga 

Escola Oswaldo Cruz.
Enquanto isso, na Feirasol, 

o morador do município e o 
turista terão a chance de con-
ferir um espaço criado para 
valorizar a história destes seis 
povos colonizadores e suas 
influências na construção do 

município, assim como haverá 
um acervo destinado à Câmara 
de Vereadores. “Quem não 
valoriza o passado não tem 
grande presente e o futuro é 
duvidoso”, reflete Finkler, sem-
pre um incentivador da cultura 
vale-solense. 


