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Os Trentini, no 
Brasil, têm duas 
linhagens distintas.  
A maioria 
descende de 
italianos, que 
vieram para cá por 
volta de 1900 e se 
estabeleceram no 
sudeste e no sul 
do país. Mas há a 
linhagem germânica, oriunda de Anton Trentini, que foi morar 
na Alemanha por volta de 1750. Dois netos dele emigraram: 
August Ferdinand Trentini, para os EUA, e Joseph Ferdinand 
Benedict Trentini, para o Brasil. O neto Joseph veio por volta 
de 1850 com sua esposa alemã, radicando-se em colônias 
alemãs do RS. Primeiro no interior de Dois Irmãos, depois 
em Estrela, no Vale do Taquari, na localidade de Fazenda 
Lohmann, hoje município de Roca Sales. Os descendentes 
de Joseph realizarão o 3º Encontro Internacional da Família 
Trentini, já que estarão presentes parentes que hoje residem 
nos EUA. O evento será no Centro Evangélico de Fazenda 
Lohmann, a cerca de 25 quilômetros da cidade de Estrela. 
Recepção às 9h, seguida de almoço com churrasco. Contatos: 
(51) 8136-3860, com Marno, (51) 3748-7272, com Lidiane, (51) 
3307-6824, com Ilse, e (55) 3375-2051, com Ovídio.

Trentini

-Nazistas destroem lojas de judeus e 
sinagogas na Alemanha e na Áustria, em 1938.
-Morre, em 1970, aos 79 anos, o general e 
estadista francês Charles André de Gaulle.

HOJE NA HISTÓRIA

PIADA DO DIA

Um repórter entrevista uma velhinha:
– Quantos anos a senhora tem?
– 107.
O repórter, surpreso, pergunta:
– E a senhora, com essa idade, mora sozinha?
– Não, moro com a minha mãe.
Mais surpreso ainda, o repórter questiona:
– E a sua mãe está aqui? Posso entrevistá-la?
– Ela não está, foi visitar o meu avô.

PARA QUE OS HOMENS 
QUEREM IR A MARTE?

AL REIFFER

I – o homem no espaço
quer levar a vida a Marte

o homem na Terra
quer levar a vida à Morte

II – a ciência tenta descobrir
se há em Marte

o metano
mas nem sabe

se há no homem
o humano

III – caro leitor:
o homem quer ir a Marte
para aprender a amar-te?

IV – ah, o homem 
quer ir a Marte...

grande marte
grande mar de...
grande merda.

Hoje é: Dia Nacional do Hoteleiro, 
Dia do Manequim
Santo do dia: Jorge Napper
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ALMANAQUE GAÚCHO

Com Lucas Vidal | lucas.domingues@gruporbs.com.br | 3218-4760

No dia 14 
de novembro, 
em Bagé, 
acontecerá o primeiro encontro dos descendentes de José 
Luís, aventureiro português que se radicou em Mostardas em 
1783, onde passou a assinar José Luís Colares (1751-1795), em 
homenagem à sua terra de origem, a Vila de Colares, em Portugal. 
Em 1788, casou-se com Anna Ignácia de Jesus, filha de imigrantes 
açorianos da Vila do Topo, Ilha de São Jorge, aqui chegados em 
1752. Tiveram três filhos, que, seguindo a ortografia da época, 
passaram a assinar Collares, com dois “l”. A filha Gertrudes 
casou-se em 1814, em Mostardas. Os dois filhos homens, José Luís 
e Leonardo José, migraram para Canguçu e Caçapava, pouco 
depois da guerra de 1801, e terminaram por se radicar em Palmas, 
no atual município de Bagé, em 1819, onde se casaram com 
moças da família Teixeira Brasil. Posteriormente, vários ramos 
da família radicaram-se no Uruguai, principalmente em Corrales 
de Paysandú. A programação inclui: às 10h, visita ao Cemitério 
das Palmas; às 11h, descerramento das placas do Corredor dos 
Collares e do Corredor dos Brasil, em Palmas; em Bagé, almoço no 
Restaurante do Magrão, passeio da Festa do Churrasco no Parque 
do Gaúcho e, à noite, festa na sede campestre do Clube Caixeiral, 
quando terá lugar uma explanação sobre a história da família. No 
domingo, almoço na Festa do Churrasco. Informações pelo e-mail 
oscarcollares@hotmail.com, e sobre a história e a genealogia da 
família, no site www.familiacollares.com.

Klein

Angelo Argenton, a mulher 
dele, Giuditta, e seus seis filhos, 
Pellegrino, Alessandro, Basilio, 
Cesare, Girolamo e Alfonso, 
partiram no navio Roma, do porto 
de Gênova, na Itália, em 20 de 
agosto de 1887, chegando ao Rio 
de Janeiro um mês depois. No 
Brasil, o casal teve mais um filho: 
Atílio. Estabeleceram-se na cidade 
de Encantado, onde o casal está 
sepultado. Passados 128 anos da 
chegada ao Brasil, estima-se que 
existam mais de 900 descendentes do casal italiano vivendo 
em muitos Estados brasileiros,  
como RS, SC, PR, SP e MT. No dia 14 (sábado), acontece  
o 8º Encontro da Família Argenton, no Clube 
Itay, em Alpestre. Informações: facebook.com/
groups/391673614349986/, familiaargenton.blogspot.com/  

Argenton

No próximo domingo, dia 15, na Sociedade União Boa 
Vista (SUBV), na localidade de Boa Vista, Poço das Antas, RS, 
ocorrerá a VIII KleinFest. Às 10h, haverá missa na Capela 
Mãe de Deus, seguida de almoço, apresentações artísticas e 
baile com o Musical Zabadak, de Imigrante, RS. A partir das 
9h, espaços para esportes (futebol sete, vôlei e bocha) estarão 
liberados. Informações no Facebook VIII KleinFest ou pelo 
e-mail aek@clickvia.com.br, e ainda pelos fones (51) 3773-1016 
ou (51) 9956-1149,  com Alfredo.

Collares


