
local e entendeu que, além 
do inglês, deveria estu-
dar alemão, o idioma mãe 
de tantos santa-cruzenses. 
“Passei a admirar. A cul-
tura alemã é muito rica e 
acredito que todos que têm 
familiares que falam o idio-
ma deveriam aproveitar a 
oportunidade. Aprender 
em casa. Não deixar isso se 
perder”, fala.

E foi durante as aulas que 
ele percebeu que o apren-
dizado iria além de opor-
tunidades pelo município. 
“Quando recebi o convite 
para fazer o curso de açou-
gue na Alemanha, senti um 
misto de sentimentos. Não 

apenas pelo estudo que lá 
terei, mas pelas experiências 
que vou viver 
e a cultura que 
v o u  p r e s e n -
ciar”, destaca. 
Abediel,  que 
a t u a l m e n t e 
trabalha como 
auxiliar de al-
moxarifado na 
M e t a l ú r g i c a 
Mor, ainda não 
consegue pre-
ver como será 
sua vida da-
qui a um ano. 
Entretanto, o 
jovem sabe que as oportu-
nidades não devem passar 

em branco. “Não sou uma 
pessoa privilegiada, nem de 

família,  nem 
de vida social. 
Mas precisa-
mos sonhar e ir 
atrás de nossas 
metas. Quan-
do contei para 
meu pai, car-
pinteiro, senti 
o orgulho. Per-
cebi que meu 
esforço valeu 
a  pena,  pois 
e l e s  s e m p r e 
me ensinaram 
que o caminho 

melhor é pela educação”, 
relata.
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Passei a admirar. A 
cultura alemã é muito 

rica e acredito que 
todos que têm familia-
res que falam o idioma 
deveriam aproveitar a 
oportunidade. Apren-

der em casa. Não 
deixar isso se perder

ABEDIEL DA ROSA
estudante

Com a língua alemã, a oportunidade
Sem origem 
germânica, Abediel 
da Rosa aprendeu o 
idioma e embarca em 
2020 para morar 42 
meses na Alemanha

Jovem apostou na dedicação e nos estudos para correr atrás do seu sonho

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

Omorador de Santa 
Cruz do Sul Abe-
diel da Rosa, em-

barca em 2020 para o que 
será a maior aventura de 
sua vida. Serão 42 meses em 
Aulendorf, na Alemanha. A 
oportunidade, que ele não 
pensou duas vezes em acei-
tar, surgiu por conta da sua 
matrícula no curso de ale-
mão. Sem origens germâni-
cas, mas com o olhar voltado 
para a economia local, ele se 
desafiou no aprendizado da 
língua e hoje prepara as ma-
las para morar no país que 
aprendeu a admirar. 

LUIZA ADORNA

Anelize Winter, empresária e professora de idiomas, 
se orgulha da trajetória que viu Abediel percorrer. “É 
um menino dedicado, que vem de uma realidade bas-
tante difícil, mas que aprendeu a ser focado, a apren-
der. Vejo ele crescendo, evoluindo e isso me deixa 
muito feliz”, analisa.
E é sob o olhar atento da madrinha que ele se esforça 
para os três anos e meio que virão. Além das aulas na 
escola, estuda em casa, assiste filmes sem legenda, lê 
notícias e usa aplicativos de ensino. Tudo nos horários 
que sobram da rotina intensa de trabalho e dos extras 
no fim de semana. Agora, resta aguardar 2020, atra-
vessar o oceano e se redescobrir. 

TRAJETÓRIA DE DEDICAÇÃO

Filho de  Adão Amanti-
no da Rosa e Lúcia Helena 
Oliveira da Rosa (in memo-
riam), o jovem é natural de 
Sobradinho, mas vive em 
Santa Cruz do Sul desde 
a infância. Foi em terras 
santa-cruzenses que ele 
descobriu o gosto por estu-
dar. De família humilde e 
aluno de escolas públicas, 
adquiriu o hábito de sem-
pre ir além. E foi o que fez 
ao se inscrever no projeto 
Pescar, da Mercur, em 2016, 
quando teve a oportunidade 
de pisar em uma escola de 
idiomas. “Quando saí da 
primeira aula de inglês, meu 
pensamento mudou. Vi o 
quanto ter um idioma a mais 
é importante e continuei 
estudando mesmo após o 
término do projeto”, conta. 

Na escola de idiomas co-
nheceu Anelize Winter, sua 
madrinha de coração, que 
o acolheu com dicas sobre 
futuro e trabalho. Abediel 
então pensou na economia 
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