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A feliz ideia de Dorneles Gehlen 
no primeiro encontro da família, 
nos remeteu a imaginar como se-
ria esta grande festa. Poderíamos 
rever uns e conhecer outros paren-
tes, saber da sua evolução e descen-
dência, confraternizar, estabelecer 
novas relações com cônjuges e ou-
tros, que pudesse contribuir com 
a evolução de seus descendentes e 
orgulhar-se dos seus feitos.

Tivemos grandes contribuições, 
que além de seu mentor e sua fa-
mília, se engajaram nesta proesa, 
a Sra. Irena, filha de Gustavo, ir-
mão de Luiz Mathias, residente 
em São Valentim do Sul (Pinhei-
ro Alto), auxiliada pela sua filha 
Vânia. Uma grande contribuição 
neste levantamento foi dada pela 
Edília Gehlen, filha de Herculino, 
que nos acompanhou na visitação 

Apresentação

da casa paterna localizada em São 
Miguel, Distrito de Garibaldi, re-
conhecendo seus ambientes e nar-
rando fatos de sua lembrança. A 
arquitetura da casa construída em 
1900 ainda está presente, conside-
rada para a época uma verdadeira 
obra de arte, a iniciar pelas pedras 
amarroadas de suas fundações até 
o sótão, que foi eliminado recen-
temente, onde os mais jovens dor-
miam.

Edília reconheceu também o pe-
queno açude onde criavam as car-
pas e utilizavam como depósito 
de água para os animais e lavoura, 
identificando detalhes da proprie-
dade, narrando sempre fatos que 
marcaram sua vida. Este repositó-
rio de informações possibilitou os 
detalhes das dificuldades em mo-
rar no início do Século XX, des-



providos de tecnologia e conforto, 
ao contrário de como vimos nos 
dias atuais, enfrentando, naquela 
época, toda a espécie de agruras do 
tempo e das enfermidades. 

Obtivemos também valiosa co-
laboração da Irmã Alice (1920), 
Elsa Zita, que com seus 91 anos 
nos recebeu no Pensionato São 
José, de São Leopoldo, indicada 
pela estimada Ieda Santini Potri-
ck, com quem tem contato. Irmã 
Alice é filha de Ancila Hartmann, 
filha de Luiz Mathias, quarta gera-
ção do imigrante Johan.

Temos certeza que neste singelo 
trabalho ficaram de lado muitas 
informações que são importantes 
e de interesse desta grande descen-
dência, mas que por várias razões 
não foram coletadas, que poderão 
ser acrescidas num segundo mo-
mento, sempre que houver dispo-
sição para a continuidade.

Exalta-se, por fim, a intenção de 
um grupo muito grande de in-

centivadores, mesmo de pessoas 
sem uma descendência direta, mas 
que, com mais ou menos entusias-
mo, emprestaram seu apoio para 
resgatar origens e feitos destes 
desbravadores e empreendedores, 
de forma honrada e em suas cir-
cunstâncias. Olhando 150 anos 
depois, é bem possível podermos 
ouvir que alguém faria diferente. 
O valor contabilizado agora é de 
que nossos antepassados fizeram, 
razão de estarmos agora agrade-
cendo, exaltando e congraçando. 
E dentro da obviedade, chegamos 
à velha máxima (dito popular) de 
que nada é por acaso, e sim, tudo 
tem uma razão de ser. 

Estamos abertos a receber con-
tribuições para complementação 
ou mesmo para corrigir eventuais 
equívocos. 

Novembro 2011.

Enio Gehlen
enio@italnet.com.br 



O nome da família alemã GEH-
LEN é de origem locativa, deri-
vando-se de uma característica 
topográfica, natural ou artificial, 
próxima a qual vivia ou era dono 
de terras o fundador da linhagem. 
Aqui, o sobrenome poderia indi-
car a alguém que morasse perto de 
um lugar que seria chamado por tal 
nome. Pesquisas também indicam 
mais nomes de lugares contendo o 
elemento Gehl, Gehle ou Geel, só 
para nomear alguns poucos. Neste 
caso, o sobrenome seria de origem 
toponímica. 

Alternativamente, o sobrenome 
tem origem numa alcunha, deri-
vando de uma característica física 
ou pessoal de seu portador origi-
nal. Neste caso, o sobrenome deri-
va da palavra alemã “gelb”, que sig-
nifica “amarelo”, indicando a uma 

pessoa de cabelos ou barba louros. 
Alguns etimologistas creem que 
este sobrenome seja de origem pa-
tronímica, derivando do nome do 
pai de seu portador inicial. Neste 
caso, o sobrenome GEHLEN de-
riva do nome pessoal germânico 
“Geilo”, a seu turno derivado do 
Médio Alto Alemão “geil”, que 
significa “espirituoso, animado, 
autoconfiante”.

O sobrenome Gehlen e suas for-
mas variantes Gehke, Genlke, 
Gehler e Gehlken podem ser en-
contrados em documentos datan-
do do século XVI. Assim, um Mi-
chael Geleret foi residente de Jena 
no ano de 1514 e Link Gelher era 
residente de Ostiz, perto de Zit-
tau, no ano de 1549. As armas a 
seguir foram concebidas para uma 
família chamada Gehlken de Hol-
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lenwinckel.

Brasão de Armas
De vermelho, um saltério de ouro, 
em cada quarto um anelete do 
mesmo.

Tradução:
Vermelho denota fortaleza militar 
e magnanimidade. O anelete sim-
boliza ingenuidade e liberdade.

Timbre:
Entre um par de asas de ouro e ver-
melho, um mouro sainte vestido 
de vermelho, portando na cabeça 
turbante do mesmo com fitas es-
voaçantes de vermelho e prata, e 
os braços estendidos segurando as 
asas.

Origem:
Alemanha
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Por volta de 1850, o povo europeu 
– principalmente os germânicos e 
italianos – estavam desarticulados, 
buscando o perfil sócio-político 
que culminou com a unificação 
da Itália (1870) e posteriormen-
te com a unificação da Alemanha 
(1871).

A Unificação Alemã foi um pro-
cesso iniciado em meados do sécu-
lo XIX e finalizado em 1871, para 
a integração e posterior unificação 
de diversos estados germânicos em 
apenas um: a Alemanha. O proces-
so foi liderado pelo primeiro-mi-
nistro prussiano Otto von Bismar-
ck, conhecido como Chanceler de 
Ferro, e culminou com a formação 
do Segundo Reich (Império) ale-
mão (fonte: Wilkipedia). Portan-
to, quando da imigração do povo 
germânico (1854), a Alemanha 

não existia e sim, um aglomerado 
de povos germânicos, ligados pela 
lingua alemã.

Por outro lado e até para nos situ-
ar (fonte: Wikipédia), o Risorgi-
mento (em português: Ressurgi-
mento) é o movimento na história 
italiana que buscou entre 1815 e 
1870 unificar o país, que era uma 
coleção de pequenos Estados sub-
metidos a potências estrangeiras.

Na luta sobre a futura estrutura da 
Itália, a monarquia, na pessoa do 
rei do Piemonte-Sardenha, Vítor 
Emanuel II, da Casa de Savoia, 
apoiado pelos conservadores libe-
rais, teve sucesso quando em 1859-
1861 se formou a Nação-Estado, 
sobrepondo-se aos partidários de 
esquerda, republicanos e democrá-
ticos, que militavam sob comando 
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de Giuseppe Mazzini e Giuseppe 
Garibaldi. A desejada unificação 
da Itália se deu assim sob a Casa 
de Savoia, com a anexação ao Rei-
no de Sardenha, da Lombardia, 
do Vêneto, do Reino das Duas 
Sicílias, do Ducado de Modena e 
Reggio, do Grão-Ducado da Tos-
cana, do Ducado de Parma e dos 
Estados Pontifícios.

Na primeira fase do Risorgimento 
(1848-1849), desenvolveram-se 
vários movimentos revolucioná-
rios e uma guerra contra o Império 
Austríaco, mas concluiu-se sem 
modificação do statu quo.

A segunda fase, em 1859-1860, 
prosseguiu no processo de unifica-
ção e concluiu com a declaração da 
existência de um Reino de Itália. 
Completou-se com a anexação de 
Roma, antes a capital dos Estados 
Pontifícios, em 20 de setembro de 
1870.

No sul do Brasil, desde 1835, inú-
meros fatos políticos são relatados, 
culminando com a Revolução Far-

roupilha, revolta do povo sulino 
em protesto aos elevados impostos 
cobrados pelo império. Nesta épo-
ca, é importante relacionar a ne-
cessidade de povoar o Brasil, pois 
os índios (nativos) eram poucos e 
detinham pouca cultura, julgada 
insuficiente para o desenvolvimen-
to de um país, colônia de Portugal.  
O Brasil era um país em organiza-
ção, pois em 1850 foi editado seu 
primeiro Código Comercial, pelo 
próprio Dom Pedro II.
 
Para fins de registro ainda, a imi-
gração do povo alemão aconte-
ceu vinte anos antes da imigração 
italiana (1875), escolhendo as 
melhores terras – as mais planas, 
próximas ao Porto dos Casais, 
hoje Porto Alegre, à beira do Rio 
Guaíba.

Diante das condições da época, as 
famílias contabilizavam somente 
os filhos vivos ou que chegavam 
à vida adulta, pois encontramos 
inúmeros relatos de natimortos 
ou falecidos recém-nascidos, que 
muitas vezes eram desconhecidos 
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da própria família. A regra era 
povoar para dar produtividade às 
propriedades e um sentido de ocu-
pação, tudo visando sustentar o 
reino de Portugal.

Encontramos relatos de que os 
imigrantes germânicos saíram da 
Europa em direção à América do 
Norte, América do Sul e outros 
sem destino. Muitos imigrantes 
não foram aceitos na América 
do Norte, dada a precariedade 
de saúde dos viajantes, agravados 
pela desnutrição, tifo e cólera. Os 
relatos terríveis de jogar ao mar os 
acometidos das pestes são fartos, 
comprovando a condição subu-
mana dos saintes da Europa.

Já os italianos – logo a seguir da 
unificação da Itália, também saiam 
com o passaporte tarjado com a 
expressão “sensa ritorno”, decla-
rando a impossibilidade de volta 
na eventualidade do insucesso.

Os imigrantes europeus partiam 
em busca de novas terras na espe-
rança de uma vida melhor. Os ger-

mânicos faziam parte deste povo, 
entre eles os irmãos da Família 
Gehlen: Johan, Miguel e Nico-
lau (também chamado Reinald), 
que chegaram ao Brasil em 1854. 
Nicolau estabeleceu-se em Porto 
Alegre, de sua descendência não 
temos notícias. 

Em 1854, o município de Monte-
negro não existia, sendo chamado 
de Vila de São João de Monte Ne-
gro, pertencente ao município de 
Triunfo, que mais adiante sim, se 
tornaria o extenso município de 
Montenegro. Para se estabelecer a 
relação, o município atual de Ga-
ribaldi (fundado em 1900) fazia 
parte de Montenegro, bem como 
o município de Bento Gonçalves 
(fundado em 1892); e como entre-
meio tinha a localidade que hoje 
são os municípios de Barão e São 
Pedro da Serra. E é nesta localida-
de e na localidade de Bom Princí-
pio, que os irmãos Johan e Miguel 
se estabeleceram num primeiro 
momento, adquirindo terras pro-
metidas pelo Governo Brasileiro, 
na época, império de Dom Pedro 
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II, que fez grande campanha na 
Europa para povoar o Brasil.

João ( Johan) Gehlen nasceu em 
1834 e faleceu em 1908 (com 74 
anos), e contraiu matrimônio com 
a primeira esposa Leopoldina e a 
segunda Emilia Keller.

Do primeiro casamento frutifica-
ram sete filhos: Jacob, Renaldi, Pe-
dro, Idalina, Marcolina, Leopoldi-
na e Guilhermina; e com Emilia 
Keller nasceram outros sete filhos: 
Luiz Mathias, Joaquim João, Ar-
thur, Emilia, Luiza, Gustavo e Au-
gusta .

Segundo Irena (neta de Johan), 
Miguel, com conhecimentos na 
medicina, trouxe muitos livros e 
exerceu o ofício de médico (prá-
tico). Instalou-se  inicialmente em 
São Pedro da Serra e posterior-
mente na região que hoje é Anta 
Gorda. Casou-se com Bárbara 
Kunz, também de origem alemã. 
Miguel também morou em mui-
tos lugares, registrando seus últi-
mos anos em  Vespasiano Corrêa. 

Tiveram nove filhos que se chama-
vam  Jacob, José, Renaldi, Miguel, 
Jacob Renaldino,  Baldoino, An-
gelina, Emilia e Barbina. Destes, 
Jacob Renaldino seguiu a profis-
são do pai. 

Da Alemanha importavam muitos  
medicamentos que ajudaram a sal-
var vidas, apesar da precariedade 
das condições da época. Ele tam-
bém intermediava o comércio de 
cosméticos, que buscava na capital 
sob encomenda.

Jacob Renaldino Gehlen casou-se 
com Madalena Rosalem, filha de 
imigrantes italianos, e também 
morou em várias localidades. 
Atendia as pessoas em suas pró-
prias casas conforme era chama-
do, e costumava ter dois cavalos. 
Na epidemia da febre espanhola 
(1918) - que matou muita gente 
no Rio Grande do Sul - só ia para 
casa para trocar o cavalo e ver a 
esposa Madalena, que também 
passou 40 dias com febre alta, che-
gando a perder  o cabelo por causa 
da doença. Tini, como ele era mais 
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conhecido, estabeleceu-se defini-
tivamente na Esconta e parte da 
casa que  construiu e viveu, ainda 
existe e é onde seu filho mais novo, 
Ivalino sempre morou e criou seus 
oito filhos.

Ivalino (esposo de Irena) teve uma 
vida curta, falecendo aos 38 anos 
vítima de um câncer (não confir-
mado), em 1925. Sua esposa fi-
cou com oito filhos ainda muito 
jovens. E estes seguiram nas mais 
diversas profissões, destacando o 
talento para música, pois quatro 
dos filhos eram ótimos gaiteiros.

Segundo Irena, Johan morou em 
Porto Alegre e depois se transfe-
riu para onde hoje é Montene-
gro. Comprou quarenta colônias 
de terra onde hoje estão Maratá 
e São Pedro da Serra, das quais 
não conseguiu as escrituras. Antes 
de 1900, o seu desânimo levou-o 
a migrar para Bento Gonçalves. 
Como a cidade de Bento Gonçal-
ves crescia muito e ele amava a na-
tureza com pinhais e muito verde 
mudou-se em 1900 para Boa Vis-

ta, na época conhecido por Pinhal 
Alto, onde faleceu em 1908.  Em 
depoimento de Irena, Johan tinha 
o ofício de  ferreiro e marceneiro, 
construia engenhos para serrar 
madeira, andava pelas picadas e, 
onde via uma anta a seguia, pois 
saberia que logo encontraria água 
potável. Construia açudes  para 
mover os engenhos com a força da 
água. Comprou estas terras, pois 
tinha muita madeira de grápia, 
utilizando para fazer gamelas, ven-
dendo os artigos em Porto Alegre. 
Era a única família  católica da lo-
calidade, onde fundou e construiu 
a primeira igreja de Boa Vista, di-
vidindo espaço com famílias lute-
ranas, que também frequentavam 
a mesma igreja, porém em ritos 
diferentes.

Como vimos, Johan teve 14 fi-
lhos. Preocupados com a educa-
ção dos filhos, as famílias alemãs 
Gehlen, Kronhardt, Hack e Kunz, 
em 1908,  contrataram o profes-
sor Erman Grieger  para dar aula 
a seus filhos. Ele lecionava, nos 
primeiros anos, em alemão  den-
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tro da Igreja construída por João. 
Para aprender em Português,  Jo-
han encaminhou alguns dos filhos 
para estudar em Vespasiano Cor-
rea, distrito de Guaporé, dentre 
eles, Gustavo. 

Joaquim João casou-se com Mar-
garida Giordani, de descendência 
italiana, e foi morar na Esconta. 
Tiveram 12 filhos e trabalhavam 
com a extração de madeira e en-
genho, juntamente com o irmão 
Gustavo, transportando madeira 
até Porto Alegre em balsas pelos 
rios. Nesta atividade, Joaquim 
quebrou  uma perna e faleceu 
jovem. Margarida (ou Vó Pina e 
ainda, Tia Pina) com seus 12  fi-
lhos, continuou trabalhando com 
madeira. Tiveram também fábrica 
de tamancos e tafona (engenho), 
onde faziam  polvilho e farinha de 
mandioca.

O filho Gustavo Roberto, mesmo 
com seu casamento, permaneceu 
na residência dos pais. Registra-se 
também que o alicerce de pedras 
da casa paterna ainda permanece 

sustentando a nova residência. 
Gustavo casou-se com Luiza Kro-
nhardt, também de origem alemã 
e construíram na Esconta a casa  
com uma linda decoração em ma-
deira trabalhada na sacada como  
costume da época. O casal teve 
cinco filhos.

A família era muito criativa e im-
plantou um gerador de energia elé-
trica, ou seja, um dínamo movido 
a água. Vô Gustavo tinha telefone, 
assinava jornais da Alemanha e na-
cionais e era uma pessoa  extrema-
mente bem informada. Além da 
madeira e tafona, fundou a empre-
sa de erva mate “Gustavo Gehlen”, 
a qual teve algumas modificações 
no nome, porém Gehlen perma-
neceu até o ano 2007. 

Nos momentos de lazer, as  famí-
lias e seus descendentes gostavam  
de confraternizar e festejar os sa-
cramentos (batismo, crisma e ca-
samentos), e os encontros  tinham 
banda de música que animavam 
bailes e festas. Gostavam também 
de carreiradas (cancha reta onde 
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largavam duplas de cavalos mon-
tados), de futebol e carteado. Boa 
parte da família foi alfabetizada 
e fizeram seus estudou na Escola 
João Gehlen. 

Como contar a 
História da Esconta

Irena relata que a localidade ga-
nhou o nome de “Esconta” pelo 
motivo de que os tropeiros cha-
mavam o lugar de Rio das Contas, 
por ser um lugar de descanso às 
margens do lindo arroio onde pa-
ravam para fazer as contas da mer-
cadoria e animais transportados.
 
Segundo depoimento de Irena, 
se estabeleceram na Esconta os 
irmãos Joaquim João e Gustavo 
(filhos de Johan e irmão de Luiz 
Mathias) e o primo Jacob Renaldi-
no (filho de Miguel), que criaram 
suas famílias, morando no mesmo 
local seus descendentes.

Joaquim João casou com Margari-
da Giordani e tiveram doze filhos: 
Oscar, Osvaldo, Elwino, João Emí-
lio, Gustavo, Roberto, Aldo, Ilma, 
Ivo, Eloa, Emília, Eda e Erica.
  
O outro irmão Gustavo casou-se 
com Luiza Kronhardt e tiveram 
cinco filhos: Atalipio, Selma, Edu-
ardo, Irena e Arno. Portanto, Ire-
na (que casou com Ivalino e teve 
oito filhos: Dejanir, Sergio, Neila, 
Valmor, Dirceu, Delair, Liliani e 
Vania) é filha de Gustavo e neta do 
imigrante João ( Johan). 

Por sua vez, Jacob Renaldino ca-
sou com Madalena Rosalem, tem 
os filhos Cristalina, Leopoldo, 
Alberto, Matilde, Vilma, Luiz, Al-
bino e Ivalino (que era esposo de 
Irena).
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Luiz Mathias Gehlen nasceu em 
1877 e faleceu com 64 anos (em 
1941). Casou em 1899 com Tere-
za Vicentin (1880-1965) e foram 
morar na casa nova em São Mi-
guel, distrito de Garibaldi, mo-
mentos antes da sua emancipação.

Em fevereiro de 1900 nasceu a pri-
meira filha, Ancilla Magdalena, e 
em dezembro do mesmo ano o se-
gundo filho, Reinaldo Guilherme. 

O terceiro filho Herculino João 
nasceu fevereiro de 1902 e em fe-
vereiro de 1905 nasceu o quarto 
filho Leonel Luiz.

O casal Luiz e Tereza ainda tive-
ram os filhos Julio (1909), Vita-
lina (1910) e Romualdo Pedro 
(1909).  

Luiz Mathias construiu sua casa 

por volta de 1889,  na localidade de 
São Miguel, distrito de divisa com 
Farroupilha (Sertorina) e Bento 
Gonçalves (Tamandaré), lugar de 
muita umidade pela dificuldade 
de insolação no inverno. Ainda 
se diz naquela localidade, que São 
Miguel é onde nasce o frio, pelos 
invernos rigorosos. Com o frio e a 
pouca insolação ficava dificultada 
a cultura de vegetais, ainda mais 
com o solo muito pedregoso, com 
uma fina camada de terra, sendo 
lavado pelas enxurradas devido ao 
declive e pelo riacho que cortava a 
propriedade. A propriedade tinha 
inclinação para a o lado oeste. 

A casa ainda existe, embora sem o 
sobrado, destinado a dormitório 
dos filhos. Ela conserva a estrutura 
de pedras do seu porão, onde eram 
fabricados os vinhos e armazena-
dos os grãos da produção agríco-
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FAMÍLIA DE LUIZ MATHIAS GEHLEN | HISTÓRIA  |  17



la até que fossem consumidos ou 
mesmo comercializados em Gari-
baldi e Bento Gonçalves. 

Alguns anos mais tarde foi cons-
truída a ferrovia que liga Garibal-
di a Bento Gonçalves, que passava 
por Tamandaré, onde tinha uma 
estação, distante aproximadamen-
te quatro quilômetros da proprie-
dade. As viagens, muitas vezes, 
eram feitas a pé até Tamandaré 
e de trem a Bento Gonçalves ou 
mesmo a Garibaldi.

Na região tinha muita araucária 
nativa que, juntamente com a grá-
pia, era utilizada para construções 
e fabricação de casas e de utensí-
lios domésticos e de trabalho. O 
patriarca Luiz Mathias também 
implantou uma pequena serraria 
– sempre incentivado pelas ideias 
do pai Johan. Como já foi dito, a 
família toda tinha um viés voltado 
à construção, utilizando os recur-
sos naturais oferecidos na época.

Em visita à casa paterna, que hoje 
é de propriedade da família Vicari, 

em companhia da Tia Edília, ouvi-
mos narrativa de acontecimentos 
impressionantes, pela forma que 
cultivavam a terra, maneira que 
represavam a água para consumo 
e para mover o engenho e mesmo 
para criação de peixes. Detalhes 
do comportamento diário no pre-
paro das refeições, do trabalho na 
roça, com os escassos utensílios 
de trabalho, nos impressionaram, 
imaginando as dificuldades para 
criar uma família diante de um 
ambiente inóspito.

Edília também nos relatou a pre-
ocupação do Vô Luiz com a edu-
cação dos netos, fazendo com 
que fossem estudar na Sertorina, 
distante aproximadamente dois 
quilômetros da propriedade, em 
estradas que circulavam somente 
carros tracionados por animais.

O Vô Luiz era uma pessoa muito 
relacionada e viajava sempre que 
podia, principalmente em visita 
aos seus irmãos. Relatos dão con-
ta que, muitas vezes, recebia visita 
dos irmãos do primeiro casamen-
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to de seu pai, ou mesmo do genro 
Hartmann (Willibaldo), levando 
consigo sempre que podia seus fi-
lhos. 

No depoimento da Irmã Alice 
(Elsa Zita – filha de Willibaldo 
Hartmann), ela relata que tem 
lembrança de quando saiam de 
São Pedro da Serra onde residiam, 
de carro, para visitar o Vô Luiz e 
a Vó Tereza. A viagem (ida e vol-
ta) era feita no mesmo dia, mesmo 
com estradas precárias, e faziam 
sem avisos, pois não havia comuni-
cação. A surpresa da visita era tido 
como um ingrediente agradável.

Nos últimos anos da Vó Tereza 
(convalescendo de diabetes), vi-
vendo já em Bento Gonçalves com 
a nora Angela (esposa de Herculi-
no), Elsa, Edilia e Nilson (vizinhos 
do neto Valdir José, filhos de Her-
culino), relatava com frequência 
as dificuldades de quando foram 
morar em São Miguel, principal-
mente da criação dos filhos. Mes-
mo assim, pela convicção religiosa, 
demonstrava um agradecimento à 

Deus pela idade que tinha. Toda a 
família era religiosa. Na década de 
1950, todos os dias por volta das 
vinte horas era radiofonizado (Rá-
dio Difusora de Bento Gonçalves) 
o Rosário de Fátima, promovido 
pela Paróquia de Cristo Rei de 
Bento Gonçalves, momento em 
que eram feitas comunicações à 
população em geral. Era um verda-
deiro serviço de utilidade pública, 
principalmente radiofonizando 
as notícias dos doentes hospitali-
zados, uma vez que todos estavam 
recolhidos ao seu lar e a audiência 
era total.

Nesta época, o mundo vivia para 
ocupar os espaços, e a quantidade 
de filhos era uma condição para 
atender a este objetivo. Filhos re-
presentava mão de obra no traba-
lho da lida da terra e, em função 
das mortes prematuras, era co-
mum as mulheres terem em média 
dez nascimentos – sem contar as 
perdas de natimortos. Assim mes-
mo, a Vó Tereza teve sete filhos. 
Em depoimento de Edília, o Vô 
Luiz também sempre incentivou 
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os filhos nos negócios, transmitin-
do o sentido do bem fazer, a hon-
radez e a religiosidade. 

Os casamentos eram realizados 
cedo, pois a média de vida por 
morte natural na década de 1920, 
segundo pesquisa, era menos de 
50 anos.  

Luiz Mathias faleceu com 64 anos 
e a Vó Tereza com 85 anos.
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A primeira filha de Luiz Mathias, 
Ancilla Mathilde (1900-1956) 
casou (1915) com Willibaldo 
Hartmann (nascido em Monte-
negro, hoje Barão) e tiveram treze 
filhos, sendo:  1. Nelson Amândio 
(Bento Gonçalves - 1916-1995), 
2. Olga Emilia (Erechim 1918-
2004), 3. Elsa Zita (Montenegro, 
hoje São Pedro da Serra -1920), 4. 
Elio Arnaldo (São Pedro da Serra 
1922-1971), 5. Nelly Alzira (hoje 
Bertagnolli, nascido em São Pedro 
da Serra 1924), 6. Arno Benno 
Hartmann (São Pedro da Serra 
1927-1999), 7. Elvio José (Salva-
dor do Sul,1928-1928 - 3 dias), 
8. Luiz Darci (Salvador do Sul 
1931-2010), 9. Maria Therezinha 
(Salvador do Sul 1933), 10. Jai-
me José (3 dias), 11.  Maria Elisa 
(Gaurama 1930), 12. Maria Clari 
(Gaurama 3 dias) e 13. Julio Anto-
nio (Gaurama, 1947, atualmente 

no Paraná).

Após o casamento foram morar na 
6ª Colônia de Montenegro, atual-
mente município de São Pedro da 
Serra, onde tiverem os primeiros 
nove filhos, transferindo-se para 
Gaurama (hoje município, na 
época pertencia a Erechim), em 
função da aquisição de uma Ser-
raria. Posteriormente agregaram 
aos negócios da família uma casa 
de comércio, onde faziam a inter-
mediação dos produtos coloniais 
para os centros maiores de consu-
mo, ampliando assim os negócios 
de tecidos e armarinhos.

O patriarca Willibaldo era um 
homem do comércio e empre-
endedor de negócios de madeira 
(serraria e fábrica de utensílios), 
oportunizando a seus filhos a par-
ticipação nos negócios, liderados 

4  Família Ancilla Mathilde Gehlen Hartmann
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pelo primogênito Nelson.

Na década de 1940 acolheu os 
cunhados Julio e Romualdo, que 
foram aprender o ofício de ouri-
ves, bem como a arte do comér-
cio, retornando em seguida para 
Bento Gonçalves, onde resultou 
na empresa Julio Gehlen & Cia. 
Ltda, funcionando até 1977.  

Nelson Amandio Hartmann 
casou-se com Ieda Pagnoncelli 
Sperb (Gaurama - 1927-1946), 
onde tiveram os filhos Roberto 
Sperb Hartmann (1949), Carlos 
Sperb Hartmann (1952), Jorge 
Sperb Hartmann (1954), Fernan-
do Sperb Hartmann (1956) e De-
nise Sperb Hartmann (1965).

Por sua vez, Olga Emilia (segun-
da filha) casou-se com João Zeno 
Veit (Gaurama-1938) e tiveram os 
filhos Mario Waldir Veit (1939), 
Maria Clari Veit (1944),  Vera 
Maria Veit (1946), Sergio Rober-
to Veit (1948) e Maria Luiza Veit 
(1952).

Elsa Zita Hartmann entrou para a 
Congregação Franciscana da Peni-
tência Caridade Cristã como Irmã 
Alice e encontra-se desenvolven-
do sua vocação no Pensionato São 
José, em São Leopoldo, RS.

Elio Arnaldo Hartmann casou-se 
com Shirley Junges (Porto Alegre 
1947), tendo os filhos Valderez 
Hartmann (1948), Karin Cristina 
Hartmann (1959) e Elio Arman-
do Hartmann Junior (1962).

Nelly Alzira Hartmann casou-se 
com Pedro Bertagnolli (Gaurama-
1945) e tiveram os filhos Clélia 
Elaine Bertagnolli (1946), José 
Ronald Bertagnolli (1949-2004), 
Eliane Bertagnolli (1950), Paulo 
Fernando Bertagnolli (1951), Lia-
na Lucia Bertagnolli (1953) e Gil-
berto Pedro Bertagnolli (1960).

Arno Benno Hartmann casou-se 
com Ilza Luciana Ramos (Santo 
Antônio da Patrulha-1958) e ti-
veram os filhos Felipe José Hart-
mann (1960), Simone Haydée 
Hartmann (1963), Marise Hellen 
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Hartmann (1967) e Henrique 
Luiz Hartmann (1976).

Darci Luiz Hartmann casou-se 
com Anayr Spessato (1935-1957), 
morando em Porto Alegre e de-
pois em Curitiba. Tiveram os fi-
lhos Paulo Fernando Hartmann 
(1958), Ricardo Luiz Hartmann 
(1960) e Jorge Augusto Hart-
mann (1962).

Por sua vez, Maria Therezinha 
Hartmann casou com Gaspar Ven-
drúscolo, morando em Gaurama e 
depois Curitibanos (SC),  onde ti-
veram os filhos Rogério Vendrús-
colo (1954), Ricardo Vendrúscolo 
(1958) e Mariângela Vendrúscolo 
(1963).

Por fim, Julio Antonio Hartmann 
casou com Maria Helena Mon-
teiro (1953), tendo morado em 
Santo Antônio da Patrulha e pos-
teriormente em Curitiba. Tiveram 
os filhos Tatiana (1974, com os ne-
tos Gabriel (2004) e Vitor (2009); 
Cintia (1977), com o neto Henri-
que (2010); e Liana (1981).

A terceira geração de Ancilla Ma-
thilde é assim constituída:

Dos filhos de Nelson e Ieda: Ro-
berto Sperb Hartmann casou com 
Claudete Barbichoun (1976) e ti-
veram os filhos Ellen Barbichoun 
Hartmann e Denis Barbichoun 
Hartmann;  Carlos Sperb Hart-
mann casou com Maria Emilia 
Mano, tendo os filhos Juliana 
Mano Hartmann e  Fernanda 
Mano Hartmann; Jorge Sperb 
Hartmann casou com Carmen 
Scarpini, tendo os filhos Priscila 
Hartmann, Eduardo Hartmann 
(1992) e Beatriz Hartmann 
(1998). O filho Fernando Sperb 
Hartmann casou com Jacqueli-
ne Mross (1958) tendo os filhos 
Anne Mross Hartmann (1985) e 
Louise Mross Hartmann (1989). 
Denise Sperb Hartmann casou 
com Adriano Meneghini, tendo 
os filhos Giovani e Pietro.  

Do segundo filho, Olga e Zeno 
Veit, tiveram os filhos Mario Wal-
dir Veit que casou com Olmira 
Sandri, tendo os filhos Rosane 
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Sandri B Veit (1964) e Beatriz 
Sandri Veit (1968); Luiz Paulo 
Veit que casou com Iara Coutinho, 
tendo os filhos Simone Coutinho 
Veit (1971), Patricia Coutinho 
Veit (1977) e Paulo Coutinho 
Veit (1980).

Vera Maria Veit casou-se com 
Belcezar Montemezzo e tem os 
filhos Belcezar Veit Montemezzo 
(1973), Valesca Veit Montemezzo 
(1975) e Tiago Veit Montemezzo 
(1978) .

Sergio Roberto Veit casou com 
Catia Diligenti tendo os filhos 
Ghustavo Diligente Veit (1980), 
Marcelo Diligenti Veit (1981), 
Adriana Diligenti Veit e Caroline 
Diligenti.

Maria Luiza Veit casou com Anto-
nio Augusto Bastiani e tiveram os 
filhos Daniel Veit Bastian (1979), 
Juliana Veit Bastian (1980) e An-
dré Veit Bastian (1983).    

Élio Armando e Shirley tiveram 
os filhos: Walderez Hartmann que 

casou com Roberto Gava (1972), 
tendo os filhos Rafael Hartmann 
Gava (1972) e Gustavo Hartmann 
Gava (1976).

Por sua vez, Karin Cristina Hart-
mann casou com Marcos Antonio 
Oliveira e tiveram os filhos Marce-
la Hartmann Oliveira e Eduardo 
Hartmann Oliveira. 

Élio Armando Hartmann Junior 
casou-se com Reneide Radaelli 
e tiveram os filhos Elio Arnaldo 
Hartmann Neto e Guilherme 
Hartmann.

Dos filhos de Nelly Alzira  e  Pedro 
Bertagnolli: Elaine Bertagnolli ca-
sou com Julio Borella e tiveram os 
filhos Cristina Bertagnolli Borella 
(1969), Claudia Bertagnolli Bo-
rella (1972), Juliane Bertagnolli 
Borella (1076),  e Julio Pedro Ber-
tagnolli Borella (1980); Ronaldo 
José Bertagnolli casou-se com San-
dra Carneiro e tiveram os filhos 
Verônica Carneiro Bertagnolli 
(1973), Marcelo Carneiro Bertag-
nolli (1974), Caroline Carneiro 
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Bertagnolli (1977) e Manuela 
Carneiro Bertagnolli (1979). 

Eliane Bertagnolli casou com Pau-
lo Tagliari e tiveram os filhos Lu-
ciana Bertagnolli Tagliari (1971), 
Andrea Bertagnolli Tagliari 
(1974)  e Mariana Bertagnolli Ta-
gliari (1979).

O filho Paulo Bertagnolli casou 
com Doris Martinelli e tiveram 
os filhos Bruna Martinelli Bertag-
nolli (1982) e Estevan Martinelli 
Bertagnolli (1986).

Liana Lucia Bertagnolli casou-se 
com Manuel Maria Barcellos da 
Rosa e tiveram os filhos Manoel 
Maria Bertagnolli da Rosa (1977), 
Liana Bertagnolli da Rosa (1979) 
e Gabriela Bertagnolli da Rosa 
(1981).

Por fim, o filho Gilberto Bertag-
nolli casou com Maria de Lourdes 
Vieira, e tiveram os filhos Sérgio 
Vieira Bertagnolli (1987), Vitória 
Vieira Bertagnolli (1990) e Pedro 
Bertagnolli Neto (1995).

Do filho de Ancilla Arno Benno 
Hartmann: Felipe José Hartmann 
casou com Marcia Sperb Castello 
(1963) e tiveram os filhos Frede-
rico Castello Hartmann ( 1995) 
e Guilherme Castello Hartmann 
(1997). Simone Haydée Hart-
mann casou com Mario Christ; e 
Marise Hellen Hartmann casou 
com Gustavo Alt.

Do oitavo filho de Ancilla, Luiz 
Darcy Hartmann tiveram os fi-
lhos: Paulo Fernando, que se casou 
com Ruth Baptista e tiveram os 
filhos Ângela Cristina Hartmann 
(1983), Fernanda Carolina Hart-
mann (1987) e Pedro Henrique 
Hartmann; Ricardo Luiz Hart-
mann que casou com Denise dos 
Santos e tiveram os filhos Camila 
dos Santos Hartmann (1988); 
Luiz Felipe dos Santos Hartmann 
(1983) e Jorge Augusto Hartmann 
que casou com Solange de Fátima 
pedroso, tendo os filhos Leandro 
Hartmann (1987) e Larissa Hart-
mann (1995).

Do casamento de Therezinha 
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Hartmann e Gaspar Vendrúscolo 
tiveram os filhos: Rogério Ven-
drúscolo que casou com Suzana 
Tagliari e tiveram os filhos Maria-
na Tagliari Vendrúscolo (1986) 
e Fábio Tagliari Vendrúscolo 
(1988); Ricardo Vendrúscolo ca-
sou com Vania Balém e tiveram 
os filhos Rodrigo Balem Vendrús-
colo (1987) e Camila Balém Ven-
drúscolo (1989). Maria Angela 
Vendrúscolo casou com Wilfredo 
Currlin, tendo o filho Wilfredo 
Vendruscolo Currlin.
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Dos descendentes de Julio An-
tonio Hartmann e Maria Helena 
Monteiro, tiveram: Tatiana Mon-
teiro Hartmann que casou com 
Zenildo José do Praco Nocera, 
tendo os filhos Gabriel Hartmann 
Nocera (2004) e Vitor Hartmann 
Nocera (2009); e Cintia tem o fi-
lho Henrique (2010).

 



Reinaldo Guilherme Gehlen 
nasceu em Garibaldi no dia 5 de 
dezembro de 1900, e Mathilde 
Peruffo Gehlen nasceu em Ben-
to Gonçalves no dia 5 de abril de 
1902. Casaram-se aos nove dias do 
mês de julho de 1923 e foram re-
sidir em Nova Trento, município 
de Flores da Cunha, onde nasceu 
o primeiro filho, Elio Luiz Geh-
len no dia 27 de março de 1924, 
mas registrado no dia 2 de abril de 
1924. Em seguida, voltaram a São 
Miguel. 

Já em 1926 o jovem casal Reinaldo 
e Mathilde saiu de São Miguel, in-
terior do município de Garibaldi, 
da casa paterna de Luiz Mathias 
Gehlen e Tereza Vicentin Geh-
len com seus filhos Elio (2 anos) 
e Darny (1 ano) em busca de no-
vas oportunidades, juntamente 
com outras famílias. Escolheram 

a região de Alto Figueira, interior 
do município de Encantado, pois 
a região era coberta de pinheiro 
araucária, matéria prima em abun-
dância para ser explorada.

Saíram de Garibaldi passando por 
Bento Gonçalves, Santa Tereza, 
Muçum, Barra do Zeferino, Anta 
Gorda, Ilópolis e Alto Figueira, 
hoje município de Arvorezinha. 
Viajaram por seis dias, sendo o 
meio de transporte as carroças 
puxadas por juntas de bois. Na 
viagem para a nova propriedade 
levaram, além da mudança, todo 
o maquinário e ferramentas para 
a instalação da serraria nas terras 
que foram adquiridas por Pedro 
Baú e Luiz Mathias Gehlen, de-
nominado Posse Paiol de Tábuas, 
atual Pinhal Queimado.

Quando chegaram a Pinhal Quei-

5  Família de Reinaldo Guilherme Gehlen
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mado encontraram muita erva-
mate nativa no meio dos pinhais, 
portanto instalaram um “barba-
quá” para a produção da erva-mate, 
o mesmo ficou em funcionamento 
até 1975.

Segundo a filha de Reinaldo, Anita 
Gehlen: “A mãe Mathilde contava 
que quando pegaram a estrada se-
cundária que levava até a nova mo-
rada, as taquaras batiam no rosto 
dos transeuntes e quando chegou 
ao local ficou muito triste, demo-
rando dias para desencaixotar a 
mudança, pois tinha dois filhos e 
estava grávida de sete meses da Tia 
Ersi .” Quando chegaram ao local, 
já haviam construído algumas ca-
sas para morar, onde instalaram a 
primeira Serraria, em sociedade 
com Pedro Baú. Neste local resi-
diram até 1936, onde nasceram as 
filhas Ersi e Helva.

Alguns anos depois, o casal Leo-
nel Luiz Gehlen e Maria Loren-
zini Gehlen e seu filho Elvo (dois 
anos) motivados pelas novas opor-
tunidades, instalaram-se junto ao 

irmão Reinaldo na exploração de 
erva-mate e madeira.

O casal Reinaldo e Matilde mo-
rou na primeira casa perto da 
serraria até 1936, onde mais tar-
de Reinaldo compra uma área de 
terras próxima à estrada (hoje RS-
332), onde construiu uma casa, 
local onde nasceu sua filha caçula 
Anita. Com o passar do tempo e 
com uma boa condição financei-
ra, foi construída, em 1944, uma 
residência com melhor infraestru-
tura, existente até os dias atuais, 
onde nasceram todos os filhos de 
Darny e Ondina. Darny foi o filho 
que permaneceu morando na casa 
paterna. Nesta nova propriedade, 
Reinaldo preservou os costumes e 
hábitos de origem italiana e alemã. 
Plantou videiras (fazia um bom 
vinho); criava gado nas inverna-
das, cabritos, ovelhas, suínos entre 
outros; desenvolveu a agricultura 
para a manutenção da proprieda-
de.

Em 1944, Reinaldo comprou um 
caminhão Ford modelo 1938, e a 
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partir daí começou a comprar e 
vender madeira, que era transpor-
tada até o município de Encanta-
do, para ser embalsada no Rio Ta-
quari e transportada via balsa até 
Porto Alegre.

Reinaldo foi um homem corajoso, 
trabalhador, empreendedor e in-
teligente. Conseguia ver além do 
seu tempo. “Tinha liderança so-
cial e política, onde se fazia respei-
tar pelo seu caráter”. Era um ma-
temático capaz de realizar vários 
cálculos (contas para resolver ati-
vidades do dia a dia como roçados, 
lenhas, madeiras, entre outros), 
sempre procurado por pessoas da 
vizinhança para fazer cálculos. Se-
gundo seus netos, que moravam 
juntos: ”O nono era pessoa de 
inteira confiança da vizinhança, 
inclusive para guardar valores em 
dinheiro em seu cofre (preservado 
até hoje)”.

Quando chegou a Pinhal Quei-
mado não escolheu trabalho 
- trabalhando como arrastador 
(trabalhador que utilizada as jun-

tas de bois para arrastar as toras 
de pinheiro para fora do mato). 
Várias serrarias foram instaladas 
pela sociedade que Reinaldo fazia 
parte. Conforme iam terminando 
o corte dos pinheiros, as serrarias 
eram transferidas para exploração 
de novos pinhais. Uma outra ser-
raria foi instalada na Morangueira 
(nas terras de Simão Ruas), a qual 
mais tarde foi transferida para o 
Guamirim (hoje município de 
Fontoura Xavier). Outras ainda 
foram instaladas como no Apari-
cio Brum (...); nas terras de Pedro 
Gaspar na Beira Campo; e no mu-
nicípio de Soledade, na localidade 
de Campo Bonito nas terras dos 
Borges.

Nesta serraria trabalhava Leonel 
Gehlen, onde ficou por vários 
anos residindo com a família, até 
que uma grande tormenta atin-
giu a serraria, praticamente des-
truindo tudo. Segundo relatos: 
”O vento foi tão forte que tirou 
até a máquina da serraria do lugar, 
ficando apenas três tábuas em pé, 
onde em uma delas estava pendu-
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rado o quadro de Santa Catarina 
(atualmente o quadro está sob cui-
dados de Egidio Gehlen, neto de 
Leonel)...”

Ainda tiveram outra serraria em 
sociedade, onde Reinaldo, Leonel, 
Guerino Chiarini e Fiorelo Finat-
to fundaram para dar um ofício 
aos filhos.

O ciclo da exploração da madeira 
terminou na região. No ano de 
1950, Reinaldo Gehlen e seu fi-
lho Elio foram para Mariópolis, 
no Estado do Paraná, instalar uma 
serraria, pois naquela região havia 
muitos pinhais, sendo que até hoje 
os filhos de Elio residem em Ma-
riópolis e outros municípios do 
Paraná.

Em 1954, Reinaldo ajudou a ins-
talar um “barbaquá” na localidade 
de Imigra, município de São Do-
mingos, Santa Catarina. Instalou 
catavento para produção de ener-
gia eólica, que carregava as baterias 
para gerar energia elétrica para a 
casa (novidade da tecnologia para 

a época). 

Em 1957, Reinaldo comprou uma 
camionete Ford F100, feito rele-
vante para a locomoção na lida do 
campo e para os negócios.

Um fato que comoveu muito na 
época foi quando a Tia Ersi, com 
dois anos, estando sentada atrás do 
fogão, caiu uma vela acesa sobre o 
querosene do lampião, pegando 
fogo na sua roupa. Como defesa, 
tapou os olhos com as mãos para 
protegê-los, ficando com queima-
duras de terceiro grau. Foi um fato 
muito doloroso para a família, 
pois a mesma ficou seis meses em 
vigília, sendo levada à sede da lo-
calidade para fazer curativos com 
um farmacêutico na cidade.  

Em novembro de 1960, Reinal-
do sofreu um infarto, mas se re-
cuperou. Reinaldo Gehlen teve 
uma vivência político-partidária 
por muitos anos no município de 
Arvorezinha, com relevante con-
tribuição para a comunidade. Em 
1961, Reinaldo Gehlen era vice-
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presidente da Câmara de Vereado-
res de Arvorezinha e, na ocasião, 
em pleno momento da Legalida-
de, teve a coragem de assumir o 
cargo de Prefeito, pois o Prefeito 
Albino Martins Pinto se licenciou, 
bem como o vice-prefeito, que era 
camioneiro - e não podia deixar 
seu trabalho para assumir o cargo. 
O presidente da Câmara, Afon-
so Auler,  também se licenciou, 
ficando para Reinaldo Gehlen 
a incumbência de administrar o 
Município em momento de gran-
de tensão nacional, testemunhado 
pelo seu neto Dorneles. 

Reinaldo costumava mascar cha-
ruto. Em 1964, na época da Lega-
lidade, de tão nervoso e preocupa-
do com o que poderia acontecer 
com os bens pertencentes ao mu-
nicípio, principalmente com um 
caminhão, um Jeep Willys e um 
trator, se preocupou em escolher 
um lugar em suas terras para es-
conder esses veículos por receio de 
que o exército os recolhesse. 

No início da década de 50, Leonel 

e Reinaldo instalaram uma serra-
ria na localidade de Figueira, hoje 
cidade de Arvorezinha, na qual 
passaram a trabalhar seus filhos 
Elio, Elvo e Delcio. 

Os irmãos Reinaldo e Leonel e 
suas esposas tinham um víncu-
lo afetivo e familiar muito forte, 
sempre preocupados com os filhos 
e o encaminhamento de suas famí-
lias.

Comunidade de
Pinhal Queimado

Reinaldo e Leonel foram líderes 
comunitários. Juntamente com 
outras famílias, organizaram a co-
munidade iniciando com a cons-
trução da Capela que teve como 
padroeira Santa Catarina, a santa 
protetora das rodas. Nesta capela, 
também nos primeiros tempos, 
funcionava a Escola. Foi cons-
truído também um pavilhão, que 
passou a servir como Escola por 
muitos anos.
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Em 1956, Reinaldo, Leonel e Dan-
te Spinelli doaram terras para a 
construção da Escola Rural, atual-
mente a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Mathilde Gehlen. 

Por longos anos, a residência de 
Reinaldo e Mathilde Gehlen era 
local de morada das professoras 
que iam trabalhar na Escola. 

No início dos anos 60 iniciou-se 
a construção de uma nova Capela 
em alvenaria em local mais próxi-
mo às residências, sendo a atual 
Capela de Pinhal Queimado. 

Da união matrimonial (1923) de 
Reinaldo Guilherme (1900) e Ma-
thilde Peruffo Gehlen (1902) ad-
vieram os filhos Elio Luiz (1924), 
Darny (1925), Ersi (1926), Helva 
(1929) e Anita Elidia (1943).

O primogênito Elio (1924), con-
traiu matrimônio em 1945 com 
Maria Rossetti (1926), logo em 
seguida se radicando em Mariópo-
lis, Paraná. Incentivados pelo pai 
Reinaldo em expandir os negócios 

na produção de madeira, o jovem 
casal, com muito planejamento e 
denoto, migraram para o Paraná a 
fim de encontrar um novo merca-
do para a madeira.

O início árduo, mas profícuo, pro-
piciou a criação dos filhos Neusa, 
Neuri, Nelio, Neomar e Norevi.

A primeira filha Neusa Terezinha 
Gehlen (1946) casou-se em 1964 
com Misael Barbosa da Rocha 
(1937) e tiveram os filhos Sander 
Luiz (1964), Rosimeri e Arion.

Rosimeri (1966) casou-se com 
Lauro Gricolo (1964) e tiveram 
o filho Matheus (1992); e Arion 
(1968) casou-se em 2004 com 
Neiva Aparecida Morais e tiveram 
a filha Emilly Moraes Gehlen Ro-
cha (2005).

O segundo filho de Élio, Neuri 
Roque Rossetti Gehlen (1948) ca-
sou-se em 1973 com Ivone Gehlen 
(1956) e tiveram os filhos Raquel 
(1973), Fabiane (1978) e Samuel 
(1988).
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Raquel (1973) casou-se em 1998 
com Glauco Basseggio (1972) e 
tem o filho Gustavo Gehlen Bas-
seggio. 

O terceiro filho Nélio Luiz Ros-
setti Gehlen (1950) casou-se em 
1971 com Maria Roselly Schimitt 
e tiveram os filhos Schirley Regina 
(1973), Anderson (1974) e Kari-
ne (1976).

Shirley Regina casou-se em (1993) 
com Gilson Luiz Senen (1967) 
e tiveram o filho Gabriel Senen 
(1996); e Karine casou-se em 
2006 com Evandro Polo (1977) e 
tiveram o filho Vitor Gehlen Polo 
(2008).

O quarto filho Neomar José Ros-
setti Gehlen (1953) casou-se em 
1979 com Maria Aparecida Barão 
(1960) e tiveram os filhos Thiago 
(1980) e Pamela (1983).

Thiago casou-se em 2006 com Nú-
bia e tem as filhas Julya Dall’Sant 
Gehlen (2001 e Lara Gehlen 
(2007).

Norevi José Rossetti Gehlen 
(1977), quinto filho de Élio, ca-
sou-se em 1977 com Rosane Sa-
lete Gehlen (1958) e tiveram os 
filhos Kleifer Luiz Gehlen (2005), 
Farley (1982) e Douglas Renam 
Gehlen (1990).

Por sua vez, Kleifer casou-se em 
2005 com Ana Carla de Godoy 
e tiveram os filhos Ana Luiza de 
Godoy Gehlen (2008) e Felipe de 
Godoy Gehlen (2010). 

A ideia inicial da família era a 
exploração da madeira e, hoje, os 
filhos de Élio desenvolvem ativi-
dades empresariais, trabalhos pro-
fissionais e ainda a possibilidade de 
trabalhos sociais como a participa-
ção na política e na administração 
do município de Mariópolis. O 
filho Neuri, cumpre o mandato de 
prefeito pela terceira vez.

O segundo filho de Reinaldo, 
Darny Hilário (1925) casou-se 
em 1946 com Ondina Floriano 
(1926), e da união resultaram os 
filhos Dorneles (1947), Delma 
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(1948), Dilce (1950), Deolindo 
(1955), Denisie (1959) e Denize-
te (1961). 

Darny, empreendedor, continuou 
os negócios iniciados por Reinal-
do, até pela convivência próxima 
que teve com o pai, em permane-
cer ao lado dos negócios. Mesmo 
com o falecimento do patriarca, 
os negócios tiveram sua sequência 
nas diferentes áreas de atuação, 
tais como na olaria, produção de 
erva-mate, extração e produção de 
madeira, oficina mecânica, terra-
plenagem e transportes e explora-
ção de basalto. Muitos destes ne-
gócios seguem sendo explorados 
pelos filhos.

Dorneles casou-se (1972) com 
Carmem Pompermayer (1948), 
advindo dois filhos: Rodrigo 
(1962) e Carolina (1977). Rodri-
go casou-se com Débora Livinalli, 
nascendo o filho Miguel (2009); 
e Carolina, que se casou com Ro-
berto Scorsatto (1975), tendo o 
filho Mateus (2010).

A filha Delma casou-se (1978) 
com Antonio Basso (1937), ad-
vindo do casamento os filhos Re-
gina (1979 - arquiteta) e Ricardo 
(1980). 

Dilce casou-se com Delonei 
Zanchim (1958), advindo os fi-
lhos Madalena (1980) e Manoel 
(1984). A filha Madalena casou-se 
com Evandro S. Lazzari, nascendo 
o filho Caetano (2010); e o filho 
Manoel casou-se (em 2009) com 
Rejane da Silva, tendo o filho Lu-
cas (2010).

Por sua vez, Deolindo casou-se 
(1978) com Lori Elias advindo 4 
filhos: Ederson (1978), Angela 
(1979), Reinaldo (1980) e Gui-
lherme Elias (1995). O filho Eder-
son casou com Graziela Borelli. 
A filha Angela casou com Israel 
Gonçalves, tendo o filho Henrique 
(2006). Reinaldo casou-se com 
Silvia Stum tendo a filha Natália 
(2002) e o filho Diogo (2010). 

A filha Denisia teve os filhos Ma-
riane (1989) e Everton (1997).
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Por fim, Denizete Filomena Flo-
riano Gehlen casou com Roberto 
Breda Scipioni (1959), tendo os 
filhos Bibiana (1995) e Francisco 
(1999).

A terceira filha de Reinaldo, Ersi 
(1926), casou-se com Bonfilho 
Paulino Pastorio, indo morar na 
mesma propriedade de Reinaldo, 
advindo os filhos Pedro (1942-
1971), Osmar (1944), Zuleide 
(1949), Juraci (1950), Salete 
(1952), Paulo (1954) e o falecido 
Plínio.

O primeiro filho Pedro casou-se 
com Elza Carnete e tiveram a filha 
Nadia (1978).

O segundo filho Osmar Antonio 
casou-se com Lourdes D. Somensi 
e tiveram os filhos Elenita (1977), 
casada com Juracy da Silva, tendo 
os filhos Letícia (1992), Luana 
(1989) e Joana (2000); Emilio 
Guilherme (1979) (casado com 
Roselaine Carneti, tendo o filho 
Pietro - 2006); e Mateus (1981), 
que casou-se com Franciele Ber-

nardon.

A terceira filha Zuleide (1949) 
casou com Zozimo Paulo da Luz 
e tiveram os filhos Zozimar Paulo 
(1980), que casou com Andres-
sa Goldoni, tendo a filha Isadora 
(2004); e Zoziane (1985), que ca-
sou com Fernando da Silva, tendo 
a filha Zozielli (2004).

A quarta filha Juracy (1950) casa-
da com Valdir Fachinetto (1948-
1989) tiveram os filhos: Roberto 
(1976) que casou com Marisa 
Borile, tendo as filhas Julia (2005) 
e Luiza (2009); Ezequiel (1980) 
que casou com Viviane Finatto; e 
Jairo (1986), que casou com Ana 
Celia Dorigon.

A quinta filha de Ercy, Salete 
(1952) teve o filho Otávio (1982), 
que casou com Renata Troian, ten-
do os filhos João Gabriel (2002) e 
Joaquim (2009).

Por fim, o filho Paulo (1954) ca-
sou-se com Idi Terezinha Carnet-
ti, tendo os filhos: Zuleica (1980) 
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que casou com Jayr Slaviero e Ana 
Paula (1984).

O patriarca Bonfilho se especia-
lizou na profissão de “serrador”, 
operador que executava a serra das 
toras de madeira, bem como era o 
montador do engenho.

A família se dedicou à atividade 
rural, desde a plantação de fumo, 
arroz, soja, milho e outros produ-
tos agrícolas, como também na 
continuidade da olaria,  criação de 
suínos e de gado leiteiro. 

A quarta filha Helva Gehlen 
França (1929), nascida em Arvo-
rezinha, casou-se em 1949, com 
Dirceu Azeredo França (1926). O 
primogênito Alceu Gehlen Fran-
ça (1950) nasceu em Arvorezinha 
e depois vieram Alcir (1953) e 
Matilde (1957), que nasceram em 
Faxinal dos Guedes. Em seguida, 
nasceram Marília (1961), Marisa 
(1963), Marielva (1964) e Flávio 
(1966), todos nascidos em Mari-
ópolis/PR.

Em 1972, o casal e os quatro filhos 
mais novos voltaram a residir na 
cidade de Arvorezinha.

Alceu (Corretor de Imóveis e Pro-
fessor aposentado) tem três filhos: 
Márcia Regina, André Luís e Va-
nessa e com sua atual esposa, Égi-
de Zuanazzi França, tem mais uma 
filha, Luiza.

Alceu tem três netos: Luís Felipe 
e Ana Paula (filhos de Márcia) e 
Lucas (filho de Vanessa).

Alcir (Agrônomo) casou-se com 
Sônia Regina Rosa França e tem 
com ela duas filhas: Caroline e 
Cristiane. Alcir tem uma neta: 
Marina (filha de Caroline).

Matilde (Pedagoga) casou-se com 
Augusto Bandeira Vargas, tendo 
com ele dois filhos: Aline e Carlos 
Augusto.

Marília (Nutricionista) casou-se 
com Ederson Rocha Gil, tendo o 
enteado Álisson.
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Marisa (Enfermeira e Funcioná-
ria Pública) casou-se com João de 
Deus Hintz de Lima, tendo com 
ele uma filha: Gabriela.

Marielva (Professora e Advogada) 
casou-se com José Petter Duara e 
tem um filho: Henrique.

Flávio (Técnico Agropecuário) 
casou-se com Fátima Francisqui-
ni, tendo com ela uma filha, Júlia, 
e uma enteada, Aline.

Em dezembro de 1999, Dirceu 
e Helva mudaram-se para Passo 
Fundo/RS. Dirceu faleceu em 
abril de 2001, e Helva, em agosto 
de 2007, ambos em Passo Fundo.

A caçula de Reinaldo,  Anita Eli-
dia Gehlen (1943),  nasceu na 
localidade de Pinhal Queima-
do, município de Arvorezinha, 
e casou-se com Leones Mazzuti 
França (1941), onde tiveram três 
filhos: Marcial, Cassia e Volter.

Marcial França (1972) casou com 
Lizandra Livinalli; Cassia França 
(1977) casou com Paulo Fávero 
Tomé e tiveram o filho Benhur 
França Tomé  (2010); e Volter 
França (1980). 

Mathilde Peruffo Gehlen faleceu 
em 19/08/66 e Reinaldo Guilher-
me Gehlen em 22/10/76.
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Do casamento de Herculino João 
(1902-1943) com Angela Bian-
chi (1904)  resultaram os filhos 
Evaldo Luiz (1925-1986), Waldir 
José (1927), Elza (1931), Edília 
(1932) e Nilso (1940), além de 
Nilo (1938-1944), que faleceu jo-
vem, com seis anos, apresentando 
deficiências cardíacas. 

Herculino era o terceiro filho de 
Luiz Mathias e Tereza Vicentin, 
nascido na localidade de São Mi-
guel, município de Garibaldi. 

No final da década de 40 os irmãos 
homens de Herculino já haviam se 
mudado para outras localidades 
em busca de oportunidades de 
trabalho e prosperidade de vida, 
fazendo com que a família de Her-
culino assumisse a propriedade.

Com o casamento de Ancilla, a sa-

ída do irmão Reinaldo Guilherme 
(saiu em 1926) e do quarto filho 
Leonel Luiz (saiu em 1928) que 
fixaram residência em Arvorezi-
nha, e ainda com a morte do pai 
Luiz Mathias em 1941 (aos 64 
anos)  e Herculino em 1943 (com 
41 anos), Waldir e Nilso eram os 
homem da casa, assumindo a res-
ponsabilidade da guarda e coorde-
nação da propriedade.

A matriarca e viúva Tereza (es-
posa de Luiz Mathias) detinha o 
controle da propriedade, mas de-
monstrava sinais de cansaço diante 
das adversidades que a localidade 
impunha, como já relatado, pelos 
invernos rigorosos.

A casa paterna existe até hoje, não 
nas condições que a foto demons-
tra, mas mantém os traços e as 
dependências da época, principal-

6  Família Herculino João Gehlen

FAMÍLIA DE LUIZ MATHIAS GEHLEN | HISTÓRIA  |  39



mente o porão da casa principal, 
onde eram fabricados os vinhos e 
a guarda dos alimentos e embuti-
dos.

Evaldo, Waldir, Elza e Edília tive-
ram oportunidade de iniciar seus 
estudos na localidade de Linha 
Sertorina, distante dois quilôme-
tros, dentro do município que 
hoje é Farroupilha. O percurso era 
feito a pé, pois condução não exis-
tia e as estradas eram precárias.

Evaldo, com quinze anos, teve 
uma febre que provocou a para-
lisia (parcial) infantil, inibindo 
o crescimento de uma perna. Isso 
não impossibilitou que fosse a 
Bento Gonçalves concluir seus 
estudos de Contador em 1946, 
tendo trabalhado na Associação 
Comercial (Escritório Contábil) 
e iniciado em 1945 na Secretaria 
das Obras Públicas do Estado do 
RS, que desenvolvia a construção 
da Hidráulica (fornecedora de 
água tratada), hoje transformada 
em Cia. Riograndense de Sanea-
mento (CORSAN). 

Mesmo assim, junto com Waldir e 
auxiliado pela Elza e Edília, já em 
1945, adquiriram um pequeno ca-
minhão onde extraiam e lavavam 
areia do pequeno arroio que passa-
va na propriedade,  para vender na 
cidade, destinada a construção ci-
vil. O caminhão era operado pelo 
Waldir e Evaldo.

Com o desenvolvimento dos ofí-
cios de ourives dos tios Julio e 
Romualdo e com o emprego im-
portante do Evaldo, e ainda com 
o desenvolvimento da atividade de 
transporte do Valdir, e com duas 
viúvas em casa, não ficou difícil 
para iniciar um processo de trans-
ferência da residência para Bento 
Gonçalves.

A família adquiriu em 1955 um 
terreno na Avenida Osvaldo 
Aranha, Cidade Alta, em Bento 
Gonçalves, construindo a casa da 
esquina para abrigar a viúva Tereza 
(do Luiz Mathias) e Angelina (es-
posa de Herculino), juntamente 
com os filhos Elza, Edília e Nilso 
e abrigando na casa existente na 
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aquisição do terreno, a família de 
Waldir José Gehlen, onde residem 
até hoje.

Com o casamento de Evaldo 
(1949) e de Waldir (1950) resta-
ram em casa os filhos Elza, Edília 
e Nilso. Com a vinda para a ci-
dade, a Tia Elza foi trabalhar no 
Armazém do Pertile e a Tia Edília 
nas Confecções Bento Gonçalves 
como camiseira.

Já na década de 50, o filho mais 
novo Nilso foi aprender o ofício 
de relojoeiro na empresa Julio 
Gehlen & Cia. Ltda., onde pos-
teriormente foi para o comércio 
de combustíveis, conquistando a 
aposentadoria e até hoje mantém 
pequeno comércio de alimentos.

Ainda como empreendedores 
Evaldo, juntamente com o Tio 
Romualdo em 1960 adquiriram 
uma olaria (fábrica de tijolos e de 
telhas) em sociedade com Mortari, 
localizada no Rio Burati, Distrito 
de Farroupilha, se desfazendo em 
1967 pela transferência do Evaldo 

- que era gerente da Hidráulica – 
para a cidade de Carlos Barbosa, 
com a missão de instalar os servi-
ços de tratamento de água naquela 
cidade, bem como em Barão e Sal-
vador do Sul. Evaldo se aposentou 
em 1984, falecendo em novembro 
de 1986, com 61 anos, de uma pa-
rada cardíaca.

Evaldo Luiz (1925-1986) casou-se 
em 1949 com Lourdes Maria Car-
raro Gehlen (1926-2008) tendo 
os filhos Eliza (1950-2010), Enio 
(1951) e Eda (1953-2011).

Enio casou-se em 1977 com Gla-
dis Maria Basso Gehlen (1950) 
(bisneta de Francesco Basso, que 
era avô de Teresa Vicentin, esposa 
de Luiz Mathias) e tiveram os fi-
lhos Bernardo Henrique (1982) e 
Heitor Francisco (1984). Por sua 
vez, Heitor casou-se com Cristi-
na Possamai (1983) e tem o filho 
Pedro (2010), sétima geração de 
Johan.

O segundo filho de Herculino 
e Angela, Waldir José Gehlen 
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(1927) casou-se com Leonilda 
Stefenon (1928) e tiveram os fi-
lhos Dirceu (1953), Alceu (1955), 
Vadis (1958), Estela Maris (1960), 
Ivar (1962) e Liliana (1964).

Dirceu tem as filhas Natalia 
(1982) e Maiara (1984).

Alceu (1955) casou com Eve-
lize Balotin e tem os filhos Ali-
ne (1982), Anderson (1987) e 
Amanda (1992).

Estela Maris casou com Paulo 
Manfroi e tiveram o filho Lucas 
(1991).

Ivar tem as filhas Carine (1887) e 
Carolina (1988). Carolina casou e 
tem a filha Luiza (2010).

O terceiro filho e primeira mulher 
de Herculino, Elza teve três filhos: 
Lauro (1961), Lisiane (1965) e 
Leocádio (1972).

Lauro casou com Dircelia e tem o 
filho Renan (1995); Lisiane casou 
com Luiz Eduardo de Miranda e 
tem os filhos Guilherme (2001) e 
Gabriel (2003); Leocádio casou 
com Giovana e tem a filha Isabele 
(2009).

O filho de Herculino Nilso casou 
(1968) com Olma Betoni (1942) 
e tiveram os filhos Daniela (1970-
1974), Dilvar (que casou com 
Marcia Messa) e Deise (1976), 
que tem o filho Iago (2003).
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Alguns anos depois da migração 
de Reinaldo para Figueiras, o ca-
sal Leonel Luiz Gehlen e Maria 
Lorenzini Gehlen e seu filho Elvo 
(dois anos), motivados pelas novas 
oportunidades, foram se instalar 
junto ao irmão Reinaldo na explo-
ração de erva-mate e madeira em 
Pinhal Queimado, hoje interior 
de Arvorezinha.

Leonel e Maria perderam um casal 
de filhos gêmeos. O menino Darci 
faleceu com três anos pela doença 
denominada “grupe” e sua irmã 
Dirce faleceu com 15 dias, fato 
doloroso para a família. Por esse 
motivo acredita-se que Leonel se 
tornou um homem um tanto re-
servado.

Leonel Luiz Gehlen (também 
chamado por Leonelo) nasceu 
em Bento Gonçalves no dia 12 

de Fevereiro de 1905. Junto com 
o pai Luis Mathias Gehlen e seus 
irmãos, trabalhava na agricultura.

Quando jovem era músico da es-
cola, tocava trombone na banda. 
Casou-se com Maria Lorenzini. 
Segundo relatos, o pai de Maria 
não queria o casamento porque, 
na opinião dele, Leonel era pobre. 
Os filhos informaram que poucos 
sabem da família Lorenzini de 
parte da mãe e a única pessoa com 
quem tinham contato era Lucin-
da, sobrinha da Vó Maria. 

Leonelo e Maria tiveram o filho 
Elvo Luis em Bento Gonçalves. 
Leonel, seguindo os passos de  
Reinaldo, transferiu-se para Ar-
vorezinha, morando no Distrito 
de Pinhal Queimado, que ainda 
não era Município, pertencendo 
na época à Encantado. Junto com 

7  Família Leonel Luiz Gehlen (Leonelo)
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amigos também de Bento Gonçal-
ves e com a ajuda do pai Luis Ma-
thias foram trabalhar com serraria. 
Leonelo era serrador. Em Pinhal 
Queimado nasceu Delcio. Ainda 
com os filhos de oito a doze anos 
foram morar em Campo Boni-
to, distante uns 25 Km de Pinhal 
Queimado. Leonelo trabalhava na 
serraria e Maria, com seus filhos 
Elvo e Delcio, trabalhavam na 
agricultura. 

Certa noite um ciclone destruiu 
tudo. Da serraria só restou uma tá-
bua onde havia um quadro pendu-
rado de Santa Catarina. Leonelo 
era muito devoto desta Santa. O 
ciclone destruiu todo o pinhal, a 
máquina a vapor trocou de lugar. 
Apesar do susto todos saíram ile-
sos.

Voltaram a morar novamente em 
Pinhal Queimado, onde nasceram 
os gêmeos Darci e Dirce, que fale-
ceram ainda crianças. Logo após,  
nasceu o último filho Erni.

Alguns anos mais tarde foram 

morar na sede de Arvorezinha e 
juntamente com outras pessoas 
trabalhavam com serraria e fábrica 
de móveis e aberturas. Os filhos de 
Leonel trabalhavam junto com o 
pai, o qual permaneceu trabalhan-
do até falecer.

Leonelo era um homem muito 
disciplinado, que cumpria horá-
rio. Todas as tardes ia tomar seu 
café. Tinha interesse por toda a 
sociedade, era sócio de todas as 
entidades. No período da emanci-
pação do município de Arvorezi-
nha, forneceu gasolina e mandou 
seu filho Delcio de Jeep  levar o 1º 
Prefeito  a visitar todas as famílias, 
para pedir “sim” ao plebiscito.

Era um homem bondoso, arrenda-
va sua terras para famílias que não 
tinham onde plantar; muitas vezes 
não cobrando o arrendamento. 
Gostava de ajudar a Igreja.

Aos domingos pegava o seu neto 
homem e ia visitar seu irmão Rei-
naldo. Gostava de pescar no açude 
e saborear lambari frito. Adorava 
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pescaria e era o cozinheiro. Apre-
ciava o vinho e a cerveja.

Era um homem que queria a famí-
lia reunida e gostava de ver sempre 
seus filhos e netos ao seu redor. 
Exigia disciplina, não queria que 
ninguém falasse à mesa na hora 
das refeições.

Faleceu no dia 20 de junho de 
1976, na Festa de São João Batis-
ta, enquanto tomava sua cerveja, 
divertindo-se com os sobrinhos e 
amigos.

Teve cinco filhos, hoje todos fale-
cidos.

Leonel Gehlen (1905-1976) 
casou-se com  Maria Lorenzini 
Gehlen (1904-1973) e tiveram os 
filhos Elvo Luis (1928-2009), Del-
cio (1929-2004), Darci (falecido 
aos 4 anos); Dirce (falecida com 
15 dias); e Erni (1938-1987). 

O primeiro filho Elvo Luiz (1928-
2009) casou-se com Ines Rossetti 
(1930) e tiveram os filhos Mari-

nes, Evanir e Flávio.

Marines (1951) casou-se com 
Clovis Antonio Zonta e tiveram 
Navarro Heitor Zonta (1974) e 
Gabriela Gehlen Zonta (1981), 
que casou com Cesar Carnetti.

Evanir Rossetti Gehlen (1952) ca-
sou-se com Ricardo Augusto Mar-
quardt e tiveram os filhos Felipe 
Gehlen Marquardt (1979), casado 
com Marcele Pagot; e Carlos Edu-
ardo Gehlen Marquardt (1981), 
que casou com Paula Beccon Silva, 
tendo a filha Ana Cristina Gehlen 
Marquardt.

O último filho Flávio (1959), 
casou-se com Janeci Grandi Buri-
li, que tiveram os filhos Manuela 
Gehlen (1985), que tem a filha 
Isabella Gehlen Zanela Pinto; e 
Luiz Henrique Gehlen (1988), 
que tem a filha Ana Luiza Velere 
Gehlen.

O segundo filho de Leonel, Del-
cio (1929-2004) casou-se com 
Helvina Finatto Gehlen e tiveram 
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os filhos: Paulo, Ivone, Alceu e 
Aristeu.

Paulo (1953) casou com Venilde 
Julia Casagrande e tiveram os fi-
lhos: Carine Gehlen (1978) que 
casou com Ricardo Voos e tive-
ram a filha Paula Gehlen Voos; e 
Edvan Gehlen (1986), que casou 
com Leila Cristani e tiveram a fi-
lha Lara Cristani Gehlen.

Ivone (1956) casou com Neuri 
Gehlen (filho de Élio, primogê-
nito de Reinaldo) e tiveram os 
filhos: Raquel (1973) que casou 
com Glauco Bassegio tendo o filho 
Gustavo; Fabiane Gehlen (1978); 
e Samuel (1988).

Alceu Gehlen (1965)  foi casado 
com Dulce Shuster e tiveram a fi-
lha Franciele Gehlen (1988).

Aristeu Gehlen (1967) foi casa-
do com Claudete Gehlen Baccon 
e tiveram os filhos Luiz Eduardo 
Gehlen (1989) e Bernardo Bac-
con Gehlen.

O filho de Leonel, Erni Gehlen 
(1938-1987) casou com Teresa 
Colognese e tiveram os filhos Egi-
dio (1966), Edelberto (1969) e 
Uiliam (1986). Egidio casou com 
Eliane Merlin e tiveram o filho 
João Alberto Gehlen; e Edelberto 
Gehlen casou com Fabiane Potri-
ch e tiveram os filhos Guilherme 
Gehlen (1991) e Eduarda Gehlen 
(1994).  
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Vitalina Gehlen (1906-1934) 
casou-se com Cornélio André 
Santini (1900-1964), considera-
do na época como um pequeno 
cientista, um inventor de soluções. 
Quando jovem trabalhava na agri-
cultura, como que a totalidade da 
população da década de 1920. A 
ferraria lhe despertou e a mecânica 
lhe fascinou, demonstrando gran-
de interesse por este ofício.

Cornélio e Vitalina tiveram os 
filhos: Olyr Antônio Santini 
(1930), Edir Maria Santini (1932-
2008) e Ieda Santini (1934).

Olyr Antonio casou com Leonira 
e tiveram os filhos Vera, Milton e 
Denise.

A filha Ieda casou-se com Nestor 
Potrick, tendo os filhos Roberto 
Luiz (1959) e Marlise (1962). 

Roberto Luiz casou com Lea 
Presser e tem os filhos Fernando 
e Roberta; e Marlise casou com 
José Antonio Stefani, e tiveram os 
filhos Giuseppe e Giovana.

Com o falecimento prematuro de 
Vitalina (28 anos - quarenta dias 
após o nascimento de Ieda), os 
filhos praticamente ficaram divi-
didos entre os familiares, porém, 
sem perder o vínculo familiar, mo-
mento em que Ieda foi morar com 
o Tio Romualdo.

Com o advento do motor a com-
bustão (as famosas gasolinas), 
iniciou uma verdadeira revolução 
na propulsão da forma motriz nas 
atividades industriais. O motor a 
vapor (locomóvel) até então era o 
grande movimentador das princi-
pais atividades, como navios e até 
engenhos.

8  Família Vitalina Gehlen Santini
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Mais adiante, a energia elétrica foi 
outra grande transformação, mo-
mento em que, nas décadas de 40 
e 50, Bento Gonçalves era movida 
a energia termoelétrica (diesel).

Assim mesmo, vieram os motores 
a óleo diesel e nestas invenções 
motriz é que Cornélio dedicou 
sua atenção, montando sua pró-
pria oficina para motores.

Seu filho Olyr Antonio sempre 
acompanhou a atividade do pai, 
embora trabalhando em outros 
ambientes afins. Com a morte de 
Cornélio, acabou empreendendo 
o negócio iniciado pelo pai. 

Alguns anos depois compraram 
um torno, uma furadeira, ferra-
mentas de mecânica e forja, dina-
mizando seu negócio.

Cornélio e Olyr, com muita dedi-
cação e trabalho, construíram sua 
casa, residência e oficina mecânica 
na Cidade Alta, em Bento Gon-
çalves, existente até hoje. Olyr 
também era especialista em moto-

res destinados a mover marombas 
de olarias e, frequentemente, eram 
chamados para trabalhar fora de 
Bento, como algumas vezes tra-
balhou em Arvorezinha. Também 
desenvolveram a habilidade em 
pequenas usinas movidas a água.

Olyr Antonio também era um in-
ventor,  idealizando várias coisas, 
esbarrando sempre na necessida-
de de capital e de incentivo. Num 
certo momento da sua vida, junta-
mente com um amigo, compraram 
uma bicicleta, fizeram um motor e 
acoplaram nela - e conseguiram 
andar pela cidade. No depoimen-
to da filha Vera, pensa que foi a 
primeira bicicleta “motorizada” da 
cidade.

Após, o falecimento do Cornélio, 
o filho Olyr empreendeu sozi-
nho a oficina por uns vinte anos, 
momento em que advieram pro-
blemas de saúde, abandonando a 
profissão.
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Julio nasceu em 1909 em São Mi-
guel, distrito de Garibaldi. Penúl-
timo filho do casal Luiz Mathias e 
Tereza, teve sua infância e adoles-
cência na colônia, auxiliando nas 
lidas da casa. Era acompanhado 
com frequência pelo irmão Ro-
mualdo na venda da produção 
da família em Garibaldi e Bento 
Gonçalves. Por esta atividade, 
desenvolveram o interesse para o 
comércio, que os motivou a bus-
car expertises comerciais com a 
tia Ancilla e seu esposo Wilibal-
do Hartmann em Gaurama (Ere-
chim - norte do Estado do RS), no 
aprendizado do ofício de ourives.
 
Regressando a Bento Gonçalves, 
foi trabalhar no mesmo ofício 
com a família Basso (Humberto e 
Mansueto), de quem mais adiante 
comprou a empresa em sociedade 
com o irmão Romualdo, fundan-

do a empresa Julio Gehlen & Cia. 
Ltda., já no final da década de 50. 
A constituição foi feita na Asso-
ciação Comercial onde trabalhava 
o sobrinho Evaldo, que de forma 
autônoma fez a escrita contábil da 
Loja até 1967, passando depois 
para o Escritório de Ivo Borges 
Leites, onde o filho de Evaldo, 
Enio, como auxiliar, deu continui-
dade até 1980.
 
No ano de 1945, Julio casou com 
Belilde Zanatta e tiveram os filhos 
Iegle, Elaine (falecida), Viviane e 
Julio Luis ( Julinho).
 
A figura do comerciante Julio 
Gehlen teve uma grande impor-
tância no varejo de jóias, relógios e 
bazar. A loja oferecia produtos de 
alta qualidade, aliada a segurança 
e seriedade de seus proprietários, 
conceito que até hoje persiste na 

9  Família Julio Luis Gehlen
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força do nome da Gehlen Jóias, já 
em poder de terceiros. Já abatido 
por um enfisema pulmonar, Julio 
vendeu a empresa no ano de 1977, 
permanecendo com a propriedade 
dos imóveis, que até hoje perten-
cem a família.
 
A família Julio Gehlen prosperou 
com seus filhos, onde a primeira 
filha Iegle (1946) fez seus estudos 
em Bento Gonçalves, sendo da 
primeira turma da Escola Normal 
Cecília Meireles, e concluiu seus 
estudos na UFRGS onde estu-
dou Geografia, tendo concluído 
pós-graduação em Planejamen-
to Urbano e Regional na mesma 
instituição. Foi Dama de Honra 
da primeira  Fenavinho (1967) e 
posteriormente, com o casamen-
to, mudou-se para Florianópolis 
onde exerceu vários cargos na em-
presa CELESC (Centrais Elétri-

cas de Santa Catarina). Iegle tem 
uma filha, Bettina.
 
A segunda filha Viviane (1951), 
fez o primário, ginasial e científico 
em Bento Gonçalves, concluindo 
seus estudos em Porto Alegre com 
o curso de Medicina, que desen-
volve até hoje no Rio de Janeiro. 
É casada com João Gonçalves de 
Souza Filho.
 
Por sua vez, Julio Luis também 
estudou em Bento Gonçalves e 
continuou seus estudos em Por-
to Alegre, onde cursou a Escola 
Técnica Parobé e depois estudou 
Arquitetura e Urbanismo na Uni-
sinos e Ciências Sociais e Filosofia 
na UFRGS. Mudou-se para Santa 
Catarina e, aprovado em concur-
so, exerceu durante 28 anos o car-
go de Auditor Fiscal da Fazenda 
Estadual de Santa Catarina.
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O filho mais novo Romualdo 
(1911-1988), nasceu em São Mi-
guel de Garibaldi. Quando jovem 
trabalhou como os demais na 
agricultura e sustendo da família, 
mas fazia as vendas no comércio 
de Garibaldi, levando os produtos 
coloniais (principalmente ovos de 
galinha) para vender nas casas co-
merciais daquela localidade.

Praticamente todos frequentaram 
a escola existente na Linha Serto-
rina, onde iam a pé por aproxima-
damente dois quilômetros. 

Jovem e sempre bem alinhado, 
convivia muito com o irmão Julio, 
acompanhando o irmão quando 
da visita à Tia Ancilla em Gaura-
ma (Erechim), onde aprendeu o 
ofício de ourives.

Logo e muito jovem veio trabalhar 

na loja da família Basso, fazendo 
intercâmbios comerciais com Ere-
chim, assumindo a loja e entran-
do como sócio na empresa Julio 
Gehlen & Cia. Ltda., no centro de 
Bento Gonçalves, na condição de 
sócio minoritário. 

Tio Romualdo casou com Maria 
Gentilia Bozzetto (de Garibaldi) 
(1911-1998). Com o casamento, 
passou a morar com eles o irmão 
de sua esposa, o conhecidíssimo 
Dr. Ervalino P. Bozzetto.

Dr. Bozzetto, médico, veio para 
Bento Gonçalves no início dos 
anos 50, instalando seu consultó-
rio nas dependências do Hospital 
Tacchini, tendo papel importan-
tíssimo na saúde de Bento Gon-
çalves, se não dizer da região.

Do casamento de Romualdo re-

10  Família Romualdo Pedro Gehlen
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sultaram os filhos Miris (1941-
2008), Antonio (1944), Liana 
(1946) e Luiz (Luizinho) (1948). 

Liana exerceu, por muitos anos, a 
digna profissão de professora do 
ensino fundamental, tendo lecio-
nado nas barrancas do Rio das An-
tas por bastante tempo.

Antonio e Luiz fizeram o primário 
e ginasial em Bento Gonçalves, 
tendo transferido seus estudos 
para a União Soviética (1964).

A filha Miris casou-se com Nelson 
Bolsoni, advindo os filhos Alex 
(1965) e Andre (1966).

A filha Liana casou-se com Hen-
rique Cousandier (1940-2004), 
transferindo posteriormente sua 
residência para Porto Alegre, após 
sua aposentadoria como professo-
ra.

O filho Antonio casou-se com 
Sueli, advindo a filha Maria Cris-
tina Gehlen (2001), atualmente 
morando em Bento Gonçalves.

O filho Luiz, após seus estudos, fi-
xou residência em São Paulo como 
empresário e do seu casamento 
com Daniele tiveram o filho Ale-
xandre, com as netas Bianca e Bár-
bara.
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11  Contemporaneidade da família e considerações finais

Como se depreende deste compên-
dio, a Família Gehlen é numerosa. 
Uma estimativa matemática (não 
precisa) diante das informações 
que foram levantadas e utilizando 

as tabelas do IBGE, considerando 
sete gerações desde os imigrantes 
Johan e Miguel, poderemos ter o 
seguinte resultado:

 Imigrante Imigrante   Total
 Miguel Johan

Total dos descendentes diretos 557 701 1.258

l Homens 389 490 879

l Mulheres 168 211 379

Expectativa de descendentes
diretos vivos (M/F) 378 462 840

Cônjuges vivos dos
descendentes diretos (M/F) 244 300 544

Total 622 762 1384

Todo este trabalho foi realizado 
baseado num desejo expresso há 
mais de cinco anos do descendente 

Dorneles Gehlen (5ª Geração de 
Johan), que manifestou por diver-
sas vezes que muitos gostariam de 
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ver os Gehlen reunidos. Após este 
período, em maio de 2008 foi rea-
lizado um encontro da família de 
Joaquim João, Jacob Reinaldino e 
Gustavo Gehlen em São Valentim 
do Sul, onde se reuniram mais de 
400 convidados. Foi um momen-
to dignificante.

Esta ideia tomou corpo e em al-
guns encontros alimentamos esta 
esperança, até que em 13 de no-
vembro de 2010, na casa paterna 
de Dorneles (em Pinhal Queima-
do) reunidos em almoço, foi lan-
çada a festa para realização em 13 
de novembro de 2011, elegendo 
Arvorezinha como sede, pois se 
estimava que naquela região have-
ria a maior concentração de des-
cendentes.

Elaborada a programação e plane-
jamento do encontro, foram divi-
didas as tarefas entre os membros 
das famílias e iniciou-se o desen-
volvimento do evento.

Neste período de pré-realização 
do encontro, não encontramos ne-

nhum Gehlen que tivesse origem 
foram dos dois irmãos imigrantes. 
Encontramos sim muitos que esta-
riam buscando suas origens e que 
poucos conheciam da família que 
lhes deu o nome, manifestando o 
desejo de conhecer.

Encontramos famílias Gehlen em 
diversas cidades do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, in-
clusive São Paulo e Rio de Janeiro. 
Recebemos correspondências de 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Ron-
dônia e Pernambuco. 

Poderíamos ter buscado a cons-
trução da árvore genealógica mais 
apurada da Família Gehlen desde 
os irmãos Johan e Miguel, mas 
as dificuldades da pesquisa en-
sejariam uma dedicação integral 
por muito tempo. Assim mesmo, 
compendiou-se alguns dados da 
descendência de Luiz Mathias 
Gehlen, primeiro filho do segun-
do casamento do imigrante Johan, 
cujo resultado chegamos a 1.258 
descendentes diretos.
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Tivemos acesso a uma pesquisa da 
Família Gehlen nos Estados Uni-
dos, porém, sem conexão com a 
imigração de 1854, embora com 
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mente nos motivos que moveram 
os germânicos para fora da Euro-
pa.
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