
Livro resgata receitas antigas
Com versão em português e alemão, publicação lançada neste domingo foi organizada pela família Finkler
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Com Hans e Marienne Schmitt, organizadores do livro na Alemanha

CaroLina aLmeida
redacao@jornalarauto.com.br Venda
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Primeiro professor da escola Felipe dos Santos 
é homenageado com denominação de rua

LEGISLATIVO

Foi na sessão ordinária do 
dia 28 de janeiro que o projeto 
de lei dos vereadores Astor 
Luiz Jaeger e Leonir Scherer, 
que busca denominar o lo-
gradouro localizado em Rio 
Pardense de Rua Professor 
Orlando Schlittler e o bairro 
de Rio Pardense, como já 
é conhecido, foi aprovado. 
Jaeger destacou que Orlando 
Schlittler nasceu em 1º de 
abril de 1922, em Vale do Sol, 
antigo 7º Distrito de Santa 

Cruz do Sul.  Filho de Emílio 
Schlittler e Clara Schlittler, 
casou-se com Olga Schlittler 
e tiveram um filho, Romeo 
Schlittler. “Orlando Schlittler 
foi uma pessoa de grande 
influência na comunidade de 
Rio Pardense, na qual foi o 
primeiro professor na Escola 
Municipal de Ensino Fun-
damental Felipe dos Santos, 
trabalhando de 1940 até 1976, 
quando se aposentou. No 
entanto, iniciou suas ativi-

dades docentes numa escola 
construída ao lado da igreja 
em Rio Pardense, a convite da 
comunidade, após retornar do 
Rio Janeiro, onde trabalhou na 
guarda pessoal do então pre-
sidente da república Getúlio 
Dornelles Vargas”, explicou. 

Ele também foi homena-
geado pelos alunos da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental Felipe dos Santos, que 
realizaram a 11ª Sessão Plená-
ria do Estudante, em 2005. No 

dia 23 de julho de 2007, aos 
85 anos, o professor Orlando 
Schlittler faleceu, deixando 
um belo legado à sua família 
e à comunidade vale-solense. 
Por essas razões, o vereador 
solicitou a aprovação do pro-
jeto de lei - que ocorreu por 
unanimidade -, considerando 
que 65 pessoas da comunida-
de de Rio Pardense aceitaram 
a denominação da rua com o 
nome de Orlando Schlittler e 
o bairro de Rio Pardense.

aGenda

· idenTidade
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol 
comunica que não haverá 
confecção de Carteira de 
Identidade até o dia 1º de 
março, pois será emitido 
novo modelo de documen-
to.

· aLeVinoS
A Secretaria de Agricultura 
de Vale do Sol aceita pedidos 
de alevinos desde o dia 4 de 
fevereiro. Todas as espécies 
de Carpas, Jundiá Cinza, Jun-
diá II, Piava, Tilápia, Trairão, 
Pacu, Surubim e Dourado 
estarão disponíveis para en-
comenda. Os pedidos serão 
aceitos até o dia 7 de março. 
Já a entrega ocorrerá no dia 
14 de março, a partir das 9 
horas, junto à Feira Rural, ao 
lado da Prefeitura. 

· CUrSoS GraTUiToS
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol, 
em parceria com o Senar e 
Sindicato dos Trabalhado-
res Agricultores Familiares, 
vai oferecer curso gratuito 
de informática básica para 
maiores de 16 anos e curso 
gratuito de introdução à 
costura e transformação 
de peças de vestuário. As 
atividades de informática 
vão ocorrer nos dias 7 e 8 de 
março. Já as de costura serão 
de 11 a 14 de março. Ambas 
são na sede do Sindicato. As 
inscrições devem ser feitas 
no Departamento de Assis-
tência Social. 

· F.C. SanTa CrUZ
No próximo dia 16, será 
feita a avaliação para as ca-
tegorias de base do Futebol 
Clube Santa Cruz com foco no 
Gauchão 2019. Estarão em 
avaliação meninos nascidos 
em 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 e 2009. 
Os avaliadores estarão na 
cidade de Herveiras, sendo 
recepcionados no campo da 
Sociedade Esportiva Cultural 
Herveiras, a partir das 8 ho-
ras. As inscrições deverão ser 
feitas com Marcos Luedtke, 
pelo email luedtke@bol.
com.br ou informações pelo 
fone/Whats: 9 8481-9697. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas com an-
tecedência, por meninos 
de Herveiras e região de Si-
nimbu, Vale do Sol, Gramado 
Xavier, Boqueirão do Leão e 
demais interessados.

O município gaúcho de 
Alto Feliz foi o escolhido pela 
família do pesquisador vale-
solense Ireno Finkler para 
fazer o lançamento do livro 
“Nossas Melhores Receitas”, 
neste domingo. Organizada 
por Ireno, junto da esposa 
Lídia e dos filhos Lirene e 
Alexandre, a publicação pos-
sui 160 páginas e está escrita 
em português e em alemão. 
Em Alto Feliz, o lançamento 
contou com a presença de 24 
turistas alemães, o prefeito do 
município de Tholey, Alema-
nha, o cônsul da Alemanha 
no Rio Grande do Sul, além 
de autoridades e comunidade 
daquele município. Os dois 
primeiros exemplares do 
livro Nossas Melhores Receitas 
foram entregues ao casal 
Marianne e Hans Schmitt, 
autores do livro original em 
alemão, que foi editado para 
celebrar a chegada do ano 
2000. A comitiva vale-solen-
se foi formada por 45 pes-
soas, entre elas os vereadores 
Leonir Scherer e Gertrudes 
Melchior, que entregaram 
um convite do prefeito Mai-
quel Silva ao cônsul Thomas 
Schmitt, para que ele agende 
uma visita a Vale do Sol. 
Também participou do ato 
de celebração o grupo Der 
Deusche Jugendtanz, de Rio 
Pardense.

oriGem da PUBLiCaÇÃo
Foi em 2010, na compa-

nhia da esposa Lídia, da 
irmã Elaidi e seu marido 

Maarten, que residem na 
Holanda, que Ireno Finkler 
teve a oportunidade de co-
nhecer Hasborn-Dautweiler, 
na região de Trier. Foi de 
lá que partiu seu bisavô, 
Peter Finkler, que chegou 
ao Brasil em 28 de agosto de 
1857. Em Hasborn, os vale-
solenses foram recebidos por 

Marianne e Hans Schmitt, 
que os presentearam com 
o livro “Unsere besten Re-
zepte”, publicado em 1998, 
comemorando a chegada do 
ano 2000. Num trabalho co-
munitário, foram coletadas 
184 receitas antigas junto às 
mulheres mais idosas daque-
la região. “Vovozinhas de 70, 

80, mais de 90 anos de idade 
forneceram estas receitas da 
culinária, transmitidas por 
gerações lá na Alemanha, e 
que agora estão chegando 
junto às nossas comunida-
des do Sul do Brasil”, frisou 
Ireno, no prefácio da obra.

Assim como a publicação 
original teve finalidade so-
cial na Alemanha, a obra dos 
Finkler, além de promover a 
integração cultural das duas 
regiões, dos dois países, tem 
como objetivo repassar 50% 
do lucro da venda para a 
Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol, que forma jo-
vens técnicos em agricultura.

A intenção, com o livro, 
revela Ireno, também é ini-
ciar as tratativas para a cons-
trução de uma parceria com 
uma cidade alemã que quei-
ra ser coirmã de Vale do Sol 
e colaborar na propagação 
da agroecologia, com foco 
especial na Efasol.

A família Finkler agradece 
a todos que ajudaram no 
projeto, desde a tradução das 
receitas, digitação e patro-
cinadores, todos citados no 
livro. A publicação com 184 
receitas é vendida ao preço 
de R$ 35. O livro pode ser 
adquirido com Ireno Finkler, 
nas Paróquias Católica e 
Evangélica, no Sindicato dos 
Trabalhadores Agricultores 
Familiares, nas Sociedades de 
Tradições Germânicas, Arend 
Construções e Pecuária, Esco-
la Rohlfes e Prefeitura.

Cônsul Thomas Schmitt recebe dos vereadores o convite e um livro


