
TEMPO DO EPA

CAROLINA ALMEIDA 
redacao@jornalarauto.com.br

O amigo Roni Loebens enviou mais algumas relí-
quias para compartilhar com os nobres leitores desta 
coluna. Para os fãs de fotos antigas e mais, para as 
fotos de família, um deleite. Esta aí é em Dona Josefa, 
interior de Vera Cruz,  mais ou menos pelo ano de 
1910. Aparecem os filhos de José Rauber e Rosina 
Assmann Rauber: Arnoldo Rauber, Afonso Rauber, 
Irena Rauber Schaeffer, Fridalina Rauber Schaeffer, 
Paula Rauber Helfer e Flora Rauber Mueller.
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O Niva transformou
Genésio em inventor
Popular na internet 
por suas engenhocas 
em ferro, os vera-
cruzenses poderão 
conhecê-lo na Feira na 
Roça, dia 6 de outubro

Carro-chefe dos negócios é o machado de cunha Geniva, nas mãos do seu criador

DE VERA CRUZ PARA TODO PAÍS
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O nome é  Genésio 
Gehres, mas ele é co-
nhecido mesmo como 

camarada Geniva. Tudo por 
causa de sua paixão pelo  jipe 
russo compacto e rústico, o  
Niva. Da união de seu nome 
com o automóvel, o apelido 
pegou e se espalhou por todo 
Brasil. O que talvez muitos 
não saibam é que o vera-
cruzense - que diz ter a vida 
mudada pelo Niva há mais de 
20 anos - é pra lá de popular 
na internet. Sempre trabalhou 
em oficina de usinagem e com 
talento nato para lidar com 
ferro, começou a desenvolver 
invenções para melhorar a 
vida das pessoas. Autodidata, 
Geniva perdeu as contas de 
quantas peças e kits fez para 
dar mais conforto a quem di-
rige o Niva, sua paixão. Mas 
as engenhocas, feitas junto 
com sua mulher, Janine Mi-
cheli Blank, vão muito além 
e poderão ser vistas na Feira 
na Roça, no fim de semana. 
O carro-chefe é o machado de 
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Por fim, uma  foto de 1950, com os tios de Roni, 
Zeno Schaeffer e Basilio Loebens, hoje com 86 anos. 
Vejam a elegância da dupla, em uma clássica fotogra-
fia de época, em que as pessoas trajavam roupas “de 
domingo” para serem fotografadas em pose, afinal, 
era o registro guardado pela família. Não tinha po-
pularização de câmera, muito menos digital, menos 
ainda celular com câmera. Selfie? Deixa pra lá...

A 4ª Feira na Roça será 
neste dia 6 de outubro, 
domingo, das 9 às 17 
horas, na propriedade do 
agricultor Sergio Frantz, 
em Dona Josefa - Entrada 
da Rapadura. Lá vai ter 
passeio de carroça, visita 
às lavouras, colheita de 
verduras direto da horta, 
recolhimento de ovos den-
tro dos galinheiros e muito 
mais. Geniva e muitos 
outros estarão lá.

FEIRA NA ROÇAcunha, que está no comércio.
Para Geniva, tudo pode ser 

melhorado. E ele adora inven-
tar. “Nunca dou por acabado, 
tudo pode ser aperfeiçoado”, 
atesta. Foi a partir de 2012 
que ele mesclou a gama de 
criações, diversificando os 
itens para o Niva com outras 
invenções. Surgiram artigos 
para camping, espetos, fogão-
foguete, suporte para moli-
netes, churrasqueira trempe, 
cambão de reboque e, ano 
passado, o machado de cunha 
(https://www.youtube.com/
watch?v=ZczYw6n90Uo). 

Surgiu quando o sogro po-
dou uma árvore e pediu para 
o genro rachar a lenha. Mas 
por limitação de movimentos 
- resultado de um acidente 
de trabalho há alguns anos 
- Geniva pensou em alguns 
protótipos que pudessem 
facilitar o trabalho e exigir 
menos força para a execução. 
“Decidi inicialmente bater 
com uma pequena marreta no 
olho do machado para rachar 
a lenha. Tive a ideia de unir 

uma lâmina a um tubo e usar 
uma barra de ferro para descer 
internamente pelo tubo, bater 
na lâmina e fazer o serviço da 
marreta sem a necessidade de 
se abaixar”, resume. Em agos-
to de 2018 ficou pronto, Geni-
va fez vídeo, lançou nas redes 
sociais e os pedidos chegaram. 
Neste ano, fez demonstração 
para a diretoria da Afubra. 
Deu tão certo que o machado 
está nas 24 lojas da rede. “Sou 
um inventor, é isso que eu 
gosto de fazer”, resume.

Dois anos depois do acidente que sofreu, ao voltar ao 
trabalho, em 2008, foi remanejado para um setor com 
informática. Em site de busca, a primeira foi: Niva. Ali 
descobriu fóruns de apaixonados pelo jipe. Para os prin-
cipais pontos falhos do Niva (embreagem dura, freio que 
não freia, direção) ele inventou uma solução e vendeu 
pela internet. Os clientes são de todo país para as peças 
e kits feitos para melhorar o desempenho do Niva.

PAIXÃO PELO NIVA


