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Introdução 

Escrever sobre a minha Família Petry é 
uma feliz e grata oportunidade de homenagear a 
todos aqueles que fizeram parte dessa história. 
Afinal, não somos hoje apenas um fruto das 
oportunidades, escolhas e esforços que fizemos 
ao longo da vida, mas, também, o que nossos 
antepassados nos legaram.  

Desde o amor pela família e pelo trabalho, 
a fé em Deus, os princípios morais, a tradição e 
os exemplos, ou as condições materiais iniciais, 
tudo nos é legado histórico. Se aproveitamos ou 
não esse legado, é outra questão. Portanto, não 
viemos do nada: a vida é em parte produto 
influenciado por nossas origens.  

O respeito e o zelo com a memória de 
nossos antepassados são formas bonitas de 
expressar gratidão por tudo aquilo que eles 
representaram no caminho histórico que 
antecedeu e influenciou ao de nossas vidas.  

É um reconhecimento do papel que cada 
familiar desempenhou na enorme corrente de 
progresso que liga os membros de uma 
comunidade eterna, unida pelo sangue, pelo suor 
e pelas lágrimas, e iluminada pelo brilho das suas 
personalidades. Ainda assim, cada familiar deve 
ser compreendido com seus méritos e suas 
limitações, para ser lembrado no contexto de sua 
época e das circunstâncias de sua vida. 

A presente historiografia da Família Petry 
é limitada ao estudo do tronco principal de meus 
ancestrais diretos. Portanto, é natural que 
possam existir outros estudos sobre a Família 
Petry, abordando os demais ramos familiares, 
inclusive os que permaneceram na Alemanha.  

Ao longo de 321 anos, os Petry casaram-
se com membros de diversas famílias alemãs 
(Plens, Weber, Helfen, Newel, Mergener, Bach, 
Görgen e Knebel), e assim mantiveram essa 
genealogia germânica ao longo de 7 gerações.  

Já na 8ª geração, no Brasil do século XX 
(1919), meu avô casou-se com minha avó que 
era descendente de italianos chegados em 1876. 

Note-se que o presente estudo também 
cita as diversas famílias que se relacionaram 
pelo casamento com membros da Família Petry. 
Dentre elas, especial destaque será dado aqui 
para a Família Dal Pian, tendo em vista ser essa 
a família originária da minha avó paterna.  

Vocês, da minha Família Petry, que estão 
lendo agora essas palavras, mesmo que não 
encontrem seu nome destacado aqui, porque, 
felizmente, ainda vivem entre nós ou são jovens 
demais para figurar nesta historiografia 
ancestral, sintam-se queridos e homenageados. 
Ainda que estejamos afastados, separados na 
distância do tempo e do espaço, guardo vocês 
dentro do amor das minhas memórias familiares. 

Agradeço a todos aqueles que de alguma 
forma colaboraram na busca de informações ou 
documentos históricos, com destaque aos meus 
caros primos Emilio Becker e Karen Wagner. 

Dedico este escrito em especial ao meu 
Querido Pai Adalberto Nicolau Petry, hoje mais 
que centenário, e quem antes de mim já se 
dedicava a ser um historiador familiar que guarda 
importantes fragmentos da nossa história. 

Petry 
Origem do nome da Família 

Na Alemanha da Idade Média era comum 
que os sobrenomes fossem adotados para fazer 
menção a algum dos três aspectos seguintes: i) 
a profissão do chefe da família; ou ii) a localidade 
da família; ou iii) a filiação do chefe da família.  

Assim surgiram sobrenomes que indicam 
uma profissão familiar: Becker (padeiro), Wagner 
(carroceiro ou transportador), Weber (tecelão), 
Schumacher (sapateiro), Schimidt (ferreiro), 
Maurer (pedreiro), Schneider (alfaiate), etc. 

Surgiriam na Idade Média na Alemanha 
também sobrenomes mencionando a filiação ou 
patronímico (nome tirado do nome do pai): é o 
caso da Família Petry, sobrenome que faz alusão 
a “filho de Peter” (“filho de Pedro”). 
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Petry                                                                     
321 anos de história registrada 

 A Família Petry tem suas origens na atual 
Alemanha, onde temos os primeiros 129 anos 
registrados, tendo seus membros vivido em 
diversas cidades do oeste alemão, próximo das 
fronteiras com Luxemburgo e a França.  

Os vilarejos e cidades alemães nos quais 
viveram originalmente os Petry estão localizados 
em dois Estados da Alemanha atual: Rheinpfalz 
(Renânia-Palatinado, quadrilátero de Hunsrück), 
e Saarland (Sarre).  

A segunda parte da história dos Petry é 
no Brasil, para onde alguns emigraram e vivem 
há quase 200 anos como teuto-brasileiros.  

Curiosamente, minha irmã gêmea fez o 
caminho inverso: ela emigrou do Brasil para a 
Alemanha, onde vive atualmente próximo à Köln 
(Colônia) na Renânia do Norte-Vestfália.  

 Abaixo, veja-se o mapa atual da 
Alemanha, com destaque (círculo preto) ao redor 
dos Estados da Renânia-Palatinado e Sarre, 
origem da Família Petry: 

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_Alemanha. 

 

1700                                                                     
Nasce Frantz Petry no Sacro Império 

Romano-Germânico 

 A história registrada da minha família 
começa em 1700, com o nascimento de Frantz 
Petry, meu octavô (oitava geração de avós), no 
Sacro Império Romano-Germânico.  

Frantz Petry casou-se aproximadamente 
em 1728 com Anna Maria Plens, e viveram na 
localidade de Losheim am See (cerca de 35 km 
ao sul de Trier (Tréveris, em Latim), na Região 
do Sarre (Saarland), hoje Alemanha.  

Veja-se abaixo o brasão de Losheim am 
See e sua localização geográfica na Alemanha. 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Losheim_am_See 

 

1729                                                                     
Nasce Nikolaus Petry no Sacro Império 

Romano-Germânico 

 Em 27/02/1729 nasce Nikolaus Petry, 
meu heptavô (7ª geração de avós) por parte de 
meu Pai, na localidade de Losheim am See 
(cerca de 35 km ao sul de Trier (Tréveris, em 
Latim), na Região do Sarre (Saarland), na época 
parte do Sacro Império Romano-Germânico. 

Nikolaus casou-se nos idos de 1759 com 
Barbara Weber (minha heptavó), nascida por 
volta de 1740 em Schönberg, distante 30 km a 
leste de Trier, localizada no atual Estado da 
Renânia-Palatinado, Alemanha.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_da_Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Losheim_am_See
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Nikolaus Petry veio a falecer em 1772, 
com 43 anos, ainda em Losheim am See.  

O Estado do Sarre (Saarland) na atual 
Alemanha corresponde à área destacada abaixo: 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Losheim_am_See 

 

1760                                                                     
Nasce Franz Agritius Petry no Sacro Império 

Romano-Germânico 

Meu hexavô Franz Agritius Petry 
nasceu em 24/01/1760, em Detzem, uma 
pequena localidade às margens do Rio Mosel, 
em cuja margem oposta está o vilarejo de Ensch.  

Detzem está a 25 km da conhecida 
Cidade de Trier (Tréveris, em Latim), que fica à 
sudoeste e é a mais antiga cidade da Alemanha, 
tendo sido sede local do Império Romano, e hoje 
no atual Estado alemão da Renânia-Palatinado, 
cuja área aparece destacada abaixo em 
vermelho, no mapa da atual Alemanha: 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia-Palatinado 

Em 1760 a região pertencia ao Sacro 
Império Romano-Germânico, e corresponde à 
atual Alemanha próximo à fronteira com 
Luxemburgo à oeste e com a França ao sul. 

Franz Agritius Petry teve irmãos: Maria 
Barbara Petry (nascida em 1761), Johannes 
Henricus Petry (1763), Joahnnes Adamus Petry 
(1768), e o meio-irmão Nicolaus Antonius Petry 
(nascido da esposa anterior do Pai de Franz, que 
adotava o nome Anna Petry).  

Nos idos de 1760 as terras da região 
eram governadas pelo Príncipe-arcebispo de 
Tréveris (ligado à Igreja Católica alemã).  

Veja-se abaixo a bandeira e o brasão do 
Eleitorado de Tréveris na época, e que apresenta 
símbolos da Igreja Católica em virtude de que o 
poder político estava unido ao poder eclesiástico: 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleitorado_de_Tr%C3%A9veris 

 

O Imperador do Sacro Império era José II, 
também Arquiduque da Áustria. Na mesma 
época fazia sucesso em Viena e arredores um 
músico prodigioso: Wolfgang Amadeus Mozart, 
nascido em 1756 em Salzburg, e que mais tarde 
faleceria em 1791 em Viena (Áustria).  

Também viveram na Europa desse tempo 
o grande filósofo Immanuel Kant e o economista 
Adam Smith, um dos pais do Liberalismo. 

Vivia-se na Europa central um período 
marcado pelo Iluminismo, movimento intelectual 
filosófico que valorizava a ciência e a razão, 
trazendo novas formas de pensar a economia, a 
política e a filosofia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Losheim_am_See
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A2nia-Palatinado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleitorado_de_Tr%C3%A9veris
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Eram disseminadas ideias afirmando 
direitos individuais, necessidade de separar 
Igreja e Estado, além de questionar a monarquia 
e o pensamento dogmático da Igreja. Vivia-se um 
período que prenunciava grandes mudanças 
políticas e estruturais na região. 

Em 1783 Franz Agritius Petry casou-se 
aos 23 anos com Anna Margaretha Helfen, em 
Hermeskeil, localidade onde Anna havia nascido, 
próxima de Detzem.  

Do casamento nasceram 6 filhos em 
Detzem, dentre eles, aquele que seria meu 
pentavô: Valentin Petry. Os irmãos de Valentin 
foram: Johannes Petry, Mathias Petry, Helena 
Petry, Johann Petry e Mathias Petry (2º). 

 

1792                                                                     
Nasce Valentin Petry em Detzem e vive     

sob domínio francês    

Valentin Petry, meu pentavô, nasceu em 
20/09/1792, e foi batizado na Igreja Católica.  

Três anos antes do nascimento de 
Valentin Petry eclodiu a Revolução Francesa 
(1789), que derrubou o Rei Luís XVI da França, 
aboliu os privilégios da aristocracia e iniciou um 
período de grande agitação política na Europa, 
que acabou por também enveredar pela 
radicalização, violência e anarquia.  

A população da região da Renânia viveu 
nos anos seguintes um período de grande 
apreensão e insegurança, já que a França 
declarou guerra à Áustria e à Prússia em 1792, 
que na época eram governadas por monarquias 
absolutistas que se contrapunham às ideias 
defendidas pela Revolução ocorrida na França. 

Decorrência da reação das monarquias 
contra a 1ª República francesa, formou-se então 
a chamada “Primeira Coligação” (1792), 
reunindo Áustria, Prússia inicialmente, e depois 
a Grã-Bretanha, Rússia, Espanha e Nápoles. 

Isso resultou em inúmeras batalhas entre 
o exército revolucionário francês e as tropas 
dessas monarquias vizinhas que reagiram para 
tentar sufocar o movimento republicano.  

As batalhas das “guerras revolucionárias” 
se espalharam pelos territórios no entorno 
francês, atingindo também a região da Renânia-
Palatinado (território do Sacro Império Romano-
Germânico e administrado pela Áustria, próximo 
da fronteira com a França e Luxemburgo), onde 
viviam Valentin Petry, irmãos e seus pais.  

 Ao final de 1792, a França revolucionária, 
organizando suas forças na região nos 
chamados “Exército do Reno” e “Exército do 
Mosela” (nomes que faziam alusão à região entre 
tais rios) invadiu a Bélgica e a Renânia, 
conquistando-as ao território da França.  

Em 1793 tropas austríacas invadem a 
região e retomam o controle da Renânia, mas, 
em 1794 os franceses tomam a Renânia e a 
Bélgica, inclusive vencendo uma sangrenta 
batalha em Trier, bem próximo de Detzem.  

Assim sendo, meu pentavô Valentin 
Petry, seus irmãos e os pais Franz Petry e Anna 
Margaretha viveram a turbulenta transformação 
político-territorial da época, e passaram a ser 
habitantes em um território da França.  

 Mais tarde, em 1799, ao mesmo tempo 
em que Napoleão Bonaparte assume o poder na 
França como Primeiro Cônsul, inicia-se uma 
nova guerra entre a França e os países liderados 
pelas monarquias da Áustria, Rússia e Grã-
Bretanha, que formam a Segunda Coligação.  

O objetivo era recuperar os territórios 
perdidos nos anos anteriores e fazer a França 
retornar às suas fronteiras pré-revolucionárias, o 
que incluiria a recuperação da Renânia para a 
Áustria (no Sacro Império Romano-Germânico). 

 Em 1804 Napoleão Bonaparte é coroado 
Imperador francês, e em 1805 a guerra recomeça 
na Europa. 



HISTÓRIA DA FAMÍLIA PETRY
       Por Rodrigo Caramori Petry 

      Advogado e Professor 

Personal website: www.rodrigopetry.com.br       Law firm website: www.atpg.com.br
E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br E-mail: rodrigo@atpg.com.br

 
5 

Agora a guerra seria entre a Terceira 
Coligação (Áustria, Rússia, Suécia e Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda) e o Império da 
França. Note-se que em 1805 a Renânia na 
região de Detzem e Trier já fazia parte da França 
(destaque circular em azul claro): 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bhQe2cjr5XQ 

Nota-se também no mapa acima em azul 
escuro o território da França em 1805, e em azul 
mais claro os territórios conquistados ou 
Estados-clientes, na Espanha, norte da Itália e 
na Bavária. 

Napoleão vence a guerra novamente, e 
após a Batalha de Austerlitz em 02/12/1805 o 
Imperador austríaco (Francisco II), derrotado, 
dissolve o Sacro Império Romano-Germânico, 
passando a ser apenas Imperador da Áustria.  

Consequentemente, ganham relativa 
independência diversos Estados alemães 
localizados à direita do Rio Reno, que formam 
então a “Confederação do Reno”, pelo Tratado 
de Presburgo, como um Estado-cliente do 
Império francês. Note-se que a Renânia-
Palatinado, na região de Trier (incluindo Detzem) 
continuou sob domínio do Império Francês.  

Para confirmar isso, veja-se no mapa 
abaixo de 1806, dentro do território do Império 
francês (Kaiserreich Frankreich) em roxo o 
círculo preto em destaque apontando a região de 
Detzem (lar dos Petry), com Trier ao centro, e à 
direita os Estados alemães agora aliados da 
França, formando a “Confederação do Reno”: 

 

 
Disponível em: 
https://www.wikiwand.com/pt/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Germ%C3%A
2nica 

Já em 1806 inicia-se a Quarta Coligação 
(Prússia, Rússia, Grã-Bretanha e Suécia) contra 
o Império francês sob o comando de Napoleão. 
Segue-se mais uma vitória francesa em 1807 
encerrando essa nova guerra, e o Império Russo 
se torna aliado do Império francês.  

No mesmo ano Napoleão invade a 
península ibérica, tencionando dominar Espanha 
e Portugal, que se aliam à Grã-Bretanha.  

Já no final do ano de 1807, ao ver as 
tropas napoleônicas se aproximando de Lisboa, 
o Príncipe Regente de Portugal, Dom João VI, 
foge para o Brasil, onde estabelece na cidade do 
Rio de Janeiro a nova sede do Reino de Portugal. 

Mais tarde em 1809 recomeça a guerra 
agora entre a Quinta Coligação envolvendo 
Áustria e Grã-Bretanha contra o Império Francês. 
Ainda no mesmo ano, a Coligação perdeu essa 
guerra para Napoleão, novamente. Ao mesmo 
tempo, os exércitos napoleônicos continuavam 
lutando na Espanha e em Portugal, ganhando e 
perdendo controle de regiões nesses países, 
desde a primeira invasão francesa em 1807. 

Em 1812, Napoleão, descontente com as 
rivalidades surgidas com o Imperador Russo 
(Czar Alexandre I), resolve invadir a Rússia.  

https://www.youtube.com/watch?v=bhQe2cjr5XQ
https://www.wikiwand.com/pt/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Germ%C3%A2nica
https://www.wikiwand.com/pt/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Germ%C3%A2nica
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Napoleão organiza um enorme exército 
com mais de 600 mil soldados, que além de 
franceses também reunia soldados de diversas 
nações europeias aliadas ou clientes do Império 
francês (dentre eles Áustria, Prússia, Itália e 
Confederação do Reno), e invade a Rússia. 

Entretanto, apesar de invadir até Moscou, 
Alexandre I não capitulou. Então, terrível inverno 
atingiu a região congelando as temperaturas, e o 
exército de Napoleão teve de se retirar da Rússia 
em péssimas condições e sem uma vitória 
decisiva, tendo perdido muito de sua força militar 
e política durante esse esforço. 

Como consequência da infrutífera 
campanha militar de Napoleão na Rússia, os 
russos contra-atacaram em 1813, invadindo o 
território da Polônia (na época Ducado de 
Varsóvia), e avançando em direção aos estados 
alemães da Confederação do Reno, chamando 
para seu lado diversas nações que eram antes 
aliadas de Napoleão, e que formaram assim a 
Sexta Coligação (Rússia, Áustria, Prússia, Reino 
Unido, Suécia, Espanha, Portugal).  

Na Batalha das Nações (ou Batalha de 
Leipzig), que durou longos 4 dias (16 a 19 de 
outubro de 1813), Napoleão é derrotado e 
abandona o território alemão, rumando com seu 
exército para a França, o que causa em seguida 
o desfazimento da Confederação do Reno. 

No início de 1814 os exércitos da Áustria, 
Prússia e Rússia invadem a França pelo Norte, e 
muitas cidades próximas da fronteira com o Rio 
Reno se rendem aos exércitos aliados, inclusive 
Trier e Detzem, onde vivia a Família Petry.  

Em continuidade, após uma campanha 
dentro do território francês, os exércitos da Sexta 
Coligação tomam Paris em março de 1814, 
exigindo a abdicação de Napoleão, que após ser 
retirado do poder é exilado na pequena Ilha de 
Elba, no Mediterrâneo, próximo à costa da Itália. 

1815                                                                     
O lar da Família Petry passa ao domínio      

da Prússia     

Em março de 1815 a reunião das 
potências europeias no Congresso de Viena 
redesenha o mapa político da Europa, e a região 
da Renânia-Palatinado, incluindo Trier e Detzem, 
onde viviam os Petry, foi colocada sob domínio 
da Prússia, passando a ser a Província prussiana 
do Grão-Ducado do Baixo Reno, cujo mapa e a 
bandeira aparecem abaixo (destaque vermelho): 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-Ducado_do_Baixo_Reno 

A Província era governada por Frederico 
III da Prússia, tendo sede em Koblenz, distante 
pouco mais de 100km de Detzem. 

 No mesmo ano de 1815 Napoleão foge do 
exílio e desembarca na França, sendo recebido 
e aclamado pelo exército francês que havia sido 
antes enviado para lhe prender (pois o governo 
restaurado da França o considerava “fora da lei”).  

Napoleão em seguida entra em Paris com 
seu exército e assume o poder novamente na 
França. As monarquias europeias reagem contra 
e formam então a Sétima Coligação, reiniciando-
se a guerra, agora concentrada na Bélgica.  

Ao final da guerra, na batalha de Waterloo 
Napoleão é vencido pela última vez, e mandado 
ao exílio na remota Ilha de Santa Helena, 
território britânico no meio do Oceano Atlântico, 
em paralelo à quase 2.000 km da costa da África. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-Ducado_do_Baixo_Reno
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 Em seguida a paz se estabelece na 
Europa Central, porém, o custo das guerras 
napoleônicas aparece e se espalha uma crise 
econômica que atinge também a Renânia-
Palatinado, onde morava a Família Petry.  

O clima de hostilidade ainda reinava nas 
fronteiras, e houve perseguições dos prussianos 
sobre diversos habitantes da Renânia por causa 
da extinta dominação francesa na região. Afinal, 
alemães da Renânia haviam lutado nos exércitos 
do Império francês, comandados por Napoleão. 

Em 24/04/1816 meu pentavô Valentin 
Petry casou-se pela 1ª vez, com Catharina 
Newel, em Ensch, cidade vizinha à Detzem. 
Juntos tiveram 3 filhas: Anna Maria (1819), 
Catharina (1826) e Margaretha (1827).  

As condições econômicas eram muito 
desfavoráveis após mais de 25 anos de guerras 
na Europa pós-Revolução Francesa, mas a 
Família Petry tentou dar continuidade à vida na 
Renânia-Palatinado, por mais 13 anos, até 1829.  

Em 1822 a Província prussiana do Grão-
Ducado do Baixo Reno, onde residia a Família 
Petry, foi unida à região norte do Palatinado, 
criando-se assim a Província do Reno, que mais 
tarde seria província do Império Alemão a partir 
de 1871, e mais tarde e ainda atualmente é 
conhecida como Estado alemão da Renânia-
Palatinado, ou Land Rheinland-Pfalz.  

 

1829                                                                     
Valentin Petry e família resolvem emigrar 

para o Império do Brasil    

Ainda em 1822 o Brasil se torna 
independente de Portugal, tendo Dom Pedro I 
como Imperador. Por influência da Imperatriz 
Consorte Maria Leopoldina, de origem austríaca, 
e outros membros da corte que eram de origem 
alemã, o Império brasileiro adotou uma política 
de estímulo à imigração alemã para o Brasil. 

A partir de 1824 são organizados planos 
para trazer colonos e militares para auxiliar na 
consolidação da Independência e proteção das 
fronteiras estratégicas do sul do País recém-
independente. A motivação de colonizar regiões 
do Sul do Brasil era em grande medida originada 
do receio de invasões por parte da Argentina, 
que já disputava territórios com o Brasil em lutas 
armadas na Província Cisplatina (hoje Uruguai). 

Soldados alemães também foram 
selecionados discretamente para a imigração ao 
Brasil, escolhidos por sua experiência nas 
guerras napoleônicas, agora finalizadas, e 
disfarçados na condição de simples colonos.  

Além disso, esperava-se que colonos 
agricultores aperfeiçoassem a produção de 
alimentos para superar um problema de crônico 
desabastecimento, e gerassem maior progresso 
tecnológico, social e econômico no Brasil. Ainda 
a mão-de-obra negra escrava era muito utilizada, 
e somente em 1888 foi abolida a escravatura. 

O Império brasileiro daria como 
contrapartida ao colono, além da passagem e de 
um lote de terra bruta, algumas ferramentas 
básicas, sementes, uns poucos animais, e um 
pequeno subsídio prometido para ajudar nos dois 
primeiros anos, mas que acabaria sendo pago 
apenas em parte, frustrando os colonos. Outros 
atrativos eram a promessa de naturalização 
brasileira e a garantia de liberdade religiosa. 

A primeira onda de imigração alemã no 
Brasil se deu entre 1824 e 1830, em navios 
contratados na Europa pelo Major Schäffer, que 
seria o maior responsável pelo programa de 
imigração a mando de Dom Pedro I. 

Uma das províncias prussianas que 
autorizavam legalmente a emigração de colonos 
era a Província do Reno, já que a região havia 
sido muito afetada pelas guerras napoleônicas e 
os camponeses também tinham maiores 
dificuldades de emprego devido ao crescimento 
da industrialização e mecanização.  
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Cerca de 50% da imigração alemã para o 
Brasil correspondeu à região conhecida como 
Hunsrück, um quadrilátero compreendido entre 
os Rios Reno, Mosel, Nahe e Saar, na Renânia. 
Justo nessa região localizava-se o pequeno 
lugarejo de Detzem, lar da Família Petry.  

Em destaque no mapa abaixo, veja-se a 
Região de Hunsrück, com destaque para Trier e 
Detzem, área cercada pelos rios Mosel, Saar, 
Nahe e Reno, quase que formando um retângulo: 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hunsr%C3%BCck 

Localizada na Alemanha veja-se em 
destaque abaixo a região de Hunsrück e 
adjacências, onde se fala o dialeto chamado de 
“Hunsrückisch”, e que foi a região da qual migrou 
a maioria dos alemães que chegaram ao Brasil: 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hunsr%C3%BCckisch 

Sofrendo com a insegurança, a fome e o 
desemprego na sofrida região da Renânia, e 
esperançosos com a promessa de obterem 
terras para viver e cultivar, Valentim Petry 
(então com 37 anos), junto com sua esposa 
Catharina Newel e as três filhas pequenas: Anna 
Maria (10 anos), Catharina (3 anos) e Margaretha 

(2 anos) resolvem então investir na aquisição de 
passagens para emigrar da Prússia para o Brasil.  

O seu irmão mais novo, Mathias Petry 
(então com 31 anos), também tomou a mesma 
decisão, junto com sua esposa Eva Catharina 
Torne, e seus três filhos: Cristina (8 anos), 
Catherine (5 anos) e Jacob (2 anos).  

 

A despedida do restante da Família Petry: 
uma separação 

O restante da família de Valentin Petry e 
de Mathias se despediu, e permaneceu na 
Prússia: sua mãe Anna Margaretha, e os irmãos: 
Johannes, Helena, Johann Adam e Mathias 2º.  

Alguns anos antes da partida de Valentin 
e Mathias para o Brasil, a família de seu pai havia 
se mudado para Theley, lugarejo distante 60 km 
a sudeste de Trier, no Estado do Sarre.  

Naquela localidade Franz Petry faleceu 
aos 64 anos, em 1824. Sabe-se também que seu 
filho Johann Adam Petry faleceu aos 58 anos, no 
ano de 1854, em Theley. 

De outra parte, saindo de Detzem, os 
membros da Família de Valentin Petry pagaram 
por uma carroça e viajaram por estradas ruins 
por 30 dias, percorrendo mais de 600km até o 
Porto de Hamburgo, no norte da Alemanha.  

Veja-se no mapa abaixo uma ideia da 
distância percorrida na trajetória dos Petry entre 
Detzem e Hamburgo, a caminho do porto de 
onde partiriam pelo Mar do Norte até a Inglaterra, 
para depois atravessar o Oceano Atlântico: 

 
Fonte: https://www.google.com/maps 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hunsr%C3%BCck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hunsr%C3%BCckisch
https://www.google.com/maps
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Mais tarde, no Porto de Hamburgo, 
Valentim Petry, sua esposa Catharina Newel e as 
três filhas embarcam no navio James Laing, uma 
galera transatlântica inglesa com 32 metros de 
comprimento e 9 metros na sua maior largura, 
equipada à vela com três mastros, e com 313 
passageiros. O casco era de madeira, e abaixo 
da linha da água era revestido por chapas de 
cobre para reduzir a corrosão pela água salgada.  

Navios a vapor só se firmariam como 
transporte nos idos de 1850. Viajando à vela, o 
James Laing passou pelo Porto de Falmouth 
(Inglaterra) e em 02/01/1829 empreendeu a 
viagem final até o Brasil, demorando quase 40 
dias em viagem pelo Oceano Atlântico, até 
aportar no Rio de Janeiro em 09/02/1829.  

Veja-se abaixo um desenho que mostra 
como era o formato do navio inglês James Laing: 

 

Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_Indiaman_Kent_off_Deal,_En
gland.jpg 

A viagem era de alto risco e muito 
desgastante, chegando a 15% a proporção de 
mortes de passageiros durante as travessias 
oceânicas, ou seja, a cada 100 pessoas, cerca 
de quinze morriam. Houve casos em que cerca 
de 30% pereceram, comumente por doenças 
disseminadas pelo confinamento e precárias 
condições de higiene e alimentação.  

Os corpos dos mortos eram enrolados em 
panos e jogados ao mar, em curta cerimônia 

fúnebre acompanhada pelos familiares e demais 
passageiros. Não havia como sepultá-los. 

Apesar da dureza da viagem, a Família de 
Valentin Petry chegou ao Rio de Janeiro. Lá 
aguardaram a bordo vários dias pela autorização 
de desembarque, depois foram transportados de 
barca até a Praia Grande em Niterói (localidade 
do outro lado da Baía da Guanabara), onde 
ficaram alojados em galpões adaptados.  

Depois de 2 meses, embarcaram no Rio 
de Janeiro para uma nova viagem, agora pela 
costa do Brasil ao sul até Porto Alegre 
(aproximadamente 1.700km pelo mar), a bordo 
de um navio costeiro, o brigue escuna Florinda, 
que foi carregado com 342 passageiros, partindo 
em 11/04/1829 e viajando cerca de 3 semanas. 

Abaixo se vê uma gravura que apresenta 
como era o navio costeiro Florinda, no qual 
Valentin Petry e família viajaram até Porto 
Alegre, Capital da Província sulista. 

 

Fonte: https://piratasecorsarios.wixsite.com/piratas-e-corsarios 

Entretanto, a meio da viagem entre o Rio 
de Janeiro e Porto Alegre, ocorre uma tragédia: 
a esposa de Valentin Petry (Catharina Newel) 
morre juntamente com duas filhas menores 
(Margaretha, com 2 anos; e Catharina, de 3 
anos). Valentin fica viúvo e sozinho com a filha 
sobrevivente, Anna Maria, de 10 anos. 

 Suportando a enorme dor da perda, os 
sobreviventes Valentin e filha ainda navegaram 
por vários dias até chegar à Porto Alegre, Capital 
da Província do Rio Grande do Sul.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_Indiaman_Kent_off_Deal,_England.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_Indiaman_Kent_off_Deal,_England.jpg
https://piratasecorsarios.wixsite.com/piratas-e-corsarios
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No mapa que mostra o Brasil atual, veja-
se a distância aproximada percorrida de navio 
entre o Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS: 

 
Fonte: https://www.guiageografico.com/mapas/mapa-brasil.htm 

Em seguida Valentin Petry e a filha Anna 
Maria viajaram em um lanchão a remo pelo 
sinuoso Rio dos Sinos até a Colônia alemã. 

A Colônia alemã de São Leopoldo ficava 
distante em linha reta 40 km ao norte de Porto 
Alegre. Devido às curvas e trajeto irregular do rio, 
Valentin e a filha sobrevivente percorreram 90 km 
navegando por 1 semana até chegar na Colônia, 
finalmente, em 22/05/1829.  

Na gravura abaixo se observa o tipo de 
embarcação na qual os Petry viajaram de Porto 
Alegre até a Colônia de São Leopoldo, no Rio 
dos Sinos, cercado de mata selvagem. 

 
Fonte: http://historiasvalecai.blogspot.com/2013/12/3167-chata.html 

Já instalado na Colônia, Valentin Petry 
reiniciou a sua vida e logo casou-se de novo em 
10/06/1829, com Margaretha Mergener (que 
também havia ficado viúva na viagem). 

 Uma tragédia também havia se abatido 
sobre a família do irmão mais novo de Valentin, 
Mathias Petry, que perdeu a esposa e dois filhos 
durante a viagem: os filhos Jacob e Catherine 
faleceram na viagem entre Hamburgo e o Brasil, 
e a esposa Eva Catharina Thornich faleceu após 
ser hospitalizada no Rio de Janeiro.  

Mathias Petry e sua filha sobrevivente 
(Cristina, com 17 anos), viajaram à Porto Alegre, 
e depois para São Leopoldo, inserindo-se na 
colônia juntamente com Valentin Petry e sua filha 
Anna. Assim como Valentin, Mathias Petry 
casou-se novamente na colônia, um ano depois, 
com Anna Maria Lazer, em 18/07/1830. 

 

A Colônia alemã de São Leopoldo na 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul 

(hoje Estado do Rio Grande do Sul, Brasil)  

    

A Colônia de São Leopoldo foi aberta e 
organizada a partir de dezembro de 1824. Seu 
nome foi atribuído em homenagem ao santo 
padroeiro da Imperatriz Consorte do Brasil, Maria 
Leopoldina. São Leopoldo é também o patrono 
da Áustria, e destaque na Igreja Católica do país.  

Curiosamente, Maria Leopoldina havia 
sido também cunhada de Napolão Bonaparte, já 
que o Imperador francês divorciou-se de Josefina 
de Beauharnais em 1810, para se casar com a 
irmã mais velha de Leopoldina, Maria Luísa da 
Áustria, que assim foi Imperatriz Consorte da 
França no período de 1810-1814.  

Os trabalhos se deram sob a liderança de 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, que depois 
em 1826 receberia o título de Visconde de São 
Leopoldo, em homenagem ao sucesso na sua 
administração da colônia de mesmo nome. 

José Feliciano havia sido escolhido para 
ser Presidente da Província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul (atual Rio Grande do Sul). 

https://www.guiageografico.com/mapas/mapa-brasil.htm
http://historiasvalecai.blogspot.com/2013/12/3167-chata.html
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Então José Feliciano (o futuro Visconde 
de São Leopoldo) viajou pelo Rio dos Sinos e 
conheceu a região, escolhendo para a colônia 
uma área que desenhou a partir do então vilarejo 
do entorno da Real Feitoria do Linho Cânhamo. 

Essa feitoria era uma estrutura real fabril 
portuguesa, herdada pelo Império brasileiro e 
desativada. Antes era destinada a beneficiar as 
fibras da planta (Cânhamo) para produzir cordas, 
amarras e tecidos resistentes, inclusive para 
servir de velas em embarcações.  

A área inicial era atravessada de oeste a 
leste pelo Rio dos Sinos, única via de transporte 
da região, pois não havia estradas, apenas rios.   

 Observe-se no mapa abaixo, dentro do 
círculo amarelo, a localização da área projetada 
para a Colônia de São Leopoldo, e mais ao sul a 
cidade de Porto Alegre. 

 
Fonte: https://issuu.com/jornalahoraltda1/docs/01_imigra____o_alem__/24 

 

Nessa época inicial, o futuro Visconde de 
São Leopoldo era um dos únicos bacharéis em 
Direito residentes na Província. Era formado pela 
Universidade de Coimbra em Portugal. Em 1827, 
já investido no cargo de Ministro da Justiça do 
Império, seria ele também o maior responsável 
pela criação dos cursos de Direito no Brasil. 

Com base em projeto do Visconde, foram 
criadas a Faculdade de Direito de São Paulo, no 
Largo de São Francisco, centro de São Paulo 
(hoje parte da USP) e a Faculdade de Direito de 
Olinda (hoje parte da UFPE), ambas previstas no 
Decreto de 11 de agosto de 1827, assinado pelo 
Imperador Dom Pedro I. 

Ainda em relação à Colônia de São 
Leopoldo, embora tenha ela originado o atual 
Município de São Leopoldo, a área projetada em 
1824 para a expansão da colônia é muito maior 
que a área do hoje Município de São Leopoldo. 
A colônia com o passar do tempo deu origem a 
outros diversos Municípios: Novo Hamburgo, 
Dois Irmãos, Picada Café e outros do entorno do 
atual Município de São Leopoldo.  

Observe-se no mapa abaixo a área 
projetada para a Colônia de São Leopoldo, tendo 
ao sul a área de São Leopoldo e a feitoria, 
atravessada de oeste-leste pelo Rio dos Sinos. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_S%C3%A3o_Leopoldo 

Os lotes iniciais da Colônia de São 
Leopoldo eram divisões de terra entregues a 
cada família, com aproximadamente 70 hectares 
(ha) de área, equivalente a 80 campos de futebol. 
Mais tarde seriam reduzidas para 50ha, e nas 
colônias mais recentes passaria a ser de 25ha. 

https://issuu.com/jornalahoraltda1/docs/01_imigra____o_alem__/24
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4nia_S%C3%A3o_Leopoldo
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 Nesse espaço a família de colonos 
deveria trabalhar sozinha, já que não havia mão-
de-obra para contratar e era proibido o trabalho 
escravo. Faziam-se parceiras entre colonos.  

Para acesso à frente de cada lote foram 
realizadas picadas (corte raso da vegetação) 
formando primitivas trilhas. Grande parte da área 
de cada lote era coberta por densa mata nativa, 
com uma enormidade de árvores, vegetação e 
animais peçonhentos ou vetores de doenças 
tropicais, e sua retirada foi à custa de muito 
trabalho e sacrifício dos colonos. Havia também 
índios próximo da região (da etnia Kaingang), 
causando ameaças e preocupação aos colonos. 

Apesar de serem os colonos alemães 
primariamente dedicados à agricultura, por ser a 
produção de alimentos a base da atividade de 
sobrevivência de qualquer sociedade pioneira 
que está a construir uma civilização a partir da 
terra bruta, os imigrantes alemães chegados à 
São Leopoldo possuíam diversas profissões.  

Entre os colonos havia diversos tipos de 
profissionais: sapateiro, tecelão, alfaiate, ferreiro, 
pedreiro, marceneiro, padre ou pastor, condutor 
de carroça, médico, farmacêutico (“boticário”), 
caçador ou ex-militar. 

 

1831 
Nasce Philipp Petry                                                                      

o 1º Petry no Império do Brasil     

Vencendo as enormes dificuldades do 
pioneirismo, do construir do nada, a Colônia de 
São Leopoldo prosperou graças ao trabalho 
incansável e a coragem dos alemães migrantes.  

Na Colônia, Valentin Petry e a nova 
esposa Margaretha geram o primeiro filho, 
batizado em 04/04/1831, o 1º Petry brasileiro: 
Philipp Petry (meu tetravô), ou “Felipe” na língua 
portuguesa. Mas, note-se que nessa época não 
se falava em Português: era o Alemão a única 
língua falada por quase todos na colônia, e ainda 
seria assim até o início do século XX.  

Enquanto Philipp Petry crescia na 
infância e juventude dos 5 aos 15 anos estourou 
a guerra civil no Sul, chamada “Revolução 
Farroupilha”, que durou de 1835-1845 e causou 
mais de 3.000 mortes, entre civis e membros dos 
grupos então beligerantes, quais eram: 

i) os revoltosos farrapos de um lado, defendiam 
a autonomia e a transformação da Província de 
São Pedro em estado republicano, mediante a 
fundação da República Rio-Grandense;  

ii) os imperialistas, de outro lado, defendiam a 
manutenção do regime do Império Brasileiro, 
com caráter centralizador de poder, conforme a 
Constituição de 1824 previa, e seus soldados 
eram chamados de “caramurus” pelos farrapos.  

  Havia também uma causa econômica e 
tributária para a revolta dos farrapos: o charque 
e o couro (principal produção da Província 
sulista, e vendida no mercado brasileiro) eram 
tributados por altos impostos. Já os similares 
importados recebiam benefícios para reduzir 
seu custo e atender ao interesse de produtores 
de açúcar, café e minérios do Sudeste e 
Nordeste que consumiam muito charque e 
couro, e queriam vantagens para a compra. 

A partir de 1835, o pai de Phillipp, Valentin 
Petry (na época com 43 anos), assistiu o início 
da Revolução Farroupilha, mas não se envolveu, 
nem a família. Entretanto, houve colonos que se 
envolveram, a maior parte em defesa do Império, 
e alguns passando para o lado dos farrapos. 

 Philipp Petry cresceu na colônia e casou 
em 08/07/1848, aos 18 anos de idade, com Anna 
Maria Bach, ela com 32 anos (havia nascido em 
1816). Anna era viúva de Mathias Mergener.  

Poucos anos depois Anna ficaria viúva de 
novo: o segundo marido, Phillip Petry, morreria 
logo aos 24 anos, em 1852. O casal teve apenas 
dois filhos: Valentin (1849), e Pedro (1850).  

Também em 1852 terminava a Guerra do 
Prata (1851-1852) entre Brasil e aliados contra a 
Argentina, travada no Uruguai, Argentina e Brasil 
(Rio Grande do Sul), e que envolveu muitos 
gaúchos lutando no exército brasileiro. 
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1849 
Nascimento de Valentin Petry                       

no Império do Brasil                                              

 Meu trisavô Valentin Petry nasceu em 
22/08/1849, na Colônia de São Leopoldo. Seu 
nome foi lhe dado em homenagem ao seu avô, 
pai de Philipp (Felipe), ou seja, o Valentin que 
havia imigrado para o Brasil. Por isso, quando for 
necessário para trazer clareza será identificado o 
neto de Valentin como “Valentin II”. 

 Além de Valentin, o casal Felipe e Anna 
tiveram um 2º filho, Pedro Petry, em 1850. 

Valentin Petry casou-se aos 21 anos de 
idade, em 08/02/1870, com Apolonia Görgen 
(com 25 anos), filha de Jacob Görgen e Apolonia 
Wickert, agora na localidade de Dois Irmãos, na 
parte mais ao norte da Colônia de São Leopoldo.  

Apolonia Görgen era prussiana, nascida 
em 16/10/1845 em Buch, Renânia-Palatinado, 
próximo de Trier, onde seus pais viviam antes de 
migrarem também para o Brasil em 15/11/1846. 

 Do casamento entre Valentin e Apolonia 
nasceria em 1870 meu bisavô Nicolau Petry. 
Nicolau já tinha um irmão (João), e depois teve 
quatro irmãs: Flora; Maria, Rosalina, e Adolfina. 

 Ainda sobre Valentin Petry, note-se que, 
além de trabalhar na agricultura dentro da 
Colônia também possuía alguns conhecimentos 
de obras de engenharia básica, e sabe-se que 
ajudou na construção de uma ponte de ferro em 
localidade próxima da Colônia de São Leopoldo.  

Note-se que nessa época as construções 
de infraestruturas públicas como estradas e 
pontes ficavam geralmente a cargo dos próprios 
colonos, que tinham que se unir para realizar as 
obras necessárias com seus próprios braços, e 
era comum que ainda tivessem de suportar 
metade dos custos financeiros, porque o governo 
da Província não conseguia disponibilizar 
recursos suficientes para obras na Colônia. 

A ponte metálica foi toda importada da 
Alemanha por navio, em partes. Na época ainda 
existiam poucas e limitadas siderúrgicas no 
Brasil. Já a Alemanha, de outra parte, possuía 
tradição na Europa e mão-de-obra especializada, 
com empresas capazes de construir estruturas 
metálicas de grande porte e ótima qualidade.  

Valentin Petry não permaneceu em Dois 
Irmãos por muito tempo após ter seu filho Nicolau 
em 1870, pois logo ele fez um movimento de 
migração interna no Rio Grande do Sul com a 
família. Eles deixaram a região da Colônia de 
São Leopoldo para se fixar na região da Colônia 
de Estrela, cerca de 100km de distância à oeste. 

A Colônia alemã de Estrela tem como 
referência o curso do Rio Taquari e adjacências, 
e já representava desde meados de 1856 a área 
para a 2ª fase da colonização alemã, agora na 
chamada “marcha para o Oeste”.  

A Lei nº 601 de 1850 (“Lei de Terras”), 
passou a exigir que as terras devolutas (públicas, 
mas não utilizadas) só poderiam ser compradas 
e não mais doadas nem ocupadas por simples 
posse. Disso resultou um novo formato de 
colonização, no qual as terras deveriam ser 
compradas pelos colonos, e também empresas 
privadas de colonização poderiam atuar. 

 Logo em 1876 a Colônia se transforma 
em Município de Estrela. E é nessa época (na 
década de 1870) que Valentin Petry, a esposa 
Apolonia e os filhos se mudam para lá.   

A partir de 1875 o Império do Brasil inicia 
a política de esforços para imigração italiana, e 
organiza as primeiras três colônias italianas na 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: i) 
Conde D`Eu; ii) Dona Isabel; iii) Fundos de Nova 
Palmira. Hoje correspondem aos municípios de 
Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. 

Valentin nesse período trabalhou como 
agrimensor na Colônia Fundos de Nova Palmira 
(atual Caxias do Sul), medindo, calculando e 
demarcando as áreas de terras que seriam 
vendidas para os colonos imigrantes da Itália. 
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Para executar o trabalho Valentin percorria 
quase 100 km, pois morava ainda em Estrela.  

O nome “Fundos de Nova Palmira” foi 
dado devido ao local estar aos fundos de uma 
fazenda chamada Nova Palmira. A região dessa 
colônia era conhecida por “Campo dos Bugres” 
fazendo menção à presença de índios Kaingang.  

Ainda morando no Município de Estrela 
Valentin Petry fundou depois uma cervejaria, em 
1897, três anos após nascer seu neto João 
Silvério Petry, meu avô. Valentin assim trabalhou 
algum tempo fabricando cerveja até vender a 
pequena fábrica para um amigo alemão.  

A foto abaixo, datada da década de 1940, 
mostra Valentin Petry e Apolonia Görgen (meus 
trisavós), ambos na época perto dos 90 anos de 
idade, e ainda residindo no Rio Grande do Sul: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

 

1870 
Nascimento de Nicolau Petry                             

no Império do Brasil                                              

 Nicolau Petry, meu bisavô, nasceu em 
12/12/1870, ainda na localidade de Dois Irmãos, 
cerca de 60km ao norte de Porto Alegre/RS, na 
área de expansão da Colônia de São Leopoldo.  

Mas logo ele acompanharia a família indo 
para o oeste, 100km de distância, onde seu pai 
Valentin Petry fixou-se, no Município de Estrela. 

 A Guerra do Paraguai (1864-1870) havia 
terminado, com vitória do Brasil e seus aliados, 
deixando mais de 400.000 mortos entre civis e 
combatentes. No Brasil houve batalhas nas 
fronteiras do Rio Grande do Sul e Mato Grosso 
com os países vizinhos. Como sulistas, colonos 
alemães sofreram com medo e insegurança. 

Enquanto isso, na Europa em 18/01/1871 
os reinos germânicos, liderados pela Prússia, se 
unificam formando o Primeiro Império Alemão, e 
adotam a bandeira tricolor (até 1918):     

Alguns anos mais tarde o Brasil também 
estaria passando por uma transformação política 
impactante: a queda do Império de Dom Pedro II 
e o início da República dos Estados Unidos do 
Brasil, cuja proclamação se deu em 15/11/1889.  

O novo governo abandona a bandeira do 
Império e adota uma nova bandeira, uma quase 
cópia da bandeira norte-americana:  

Logo em seguida em 1889 é elaborada 
uma nova bandeira, que passa a ser a bandeira 
até hoje utilizada, com um losango ouro sobre um 
plano verde, dentro do qual foi inserido 
um círculo azul estrelado: 

     Meu bisavô Nicolau Petry cresceu em 
Estrela e casou-se aos 21 anos, em 1891, com 
Maria Knebel (23 anos). Ela nascida em 1868, 
filha de Francisca e Mathias Knebel. Saíram de 
Estrela para a recém-criada Vila de Lajeado, que 
era antes distrito de Estrela, bastando passar o 
Rio Taquari para a margem oposta, ao oeste. 

Nasceriam os filhos: i) Maria Rosalina 
(1892); ii) João Silvério Petry (1894), que seria 
mais tarde meu avô; iii) Maria Fridalina (1896); iv) 
Maria Altina (1898); v) José Alfredo (1899), 
faleceu com 2 meses; vi) Maria Emília (1900), 
faleceu com 16 anos; vii) Maria Antonieta (1901); 
viii) Egídio Agostinho (1902); ix) Julita (1909); x) 
Waldomiro Valentin (1911). 
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 Na foto abaixo, datada de 1894, em 
Lajeado, figuram meu bisavô Nicolau Petry (24 
anos) e a bisavó Maria Knebel (25 anos), e seus 
dois primeiros filhos: Maria Rosa (em pé) e João 
Silvério (sentado), que se tornaria meu avô: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry 

 Nos primeiros anos após a Proclamação 
da República (1889) havia muita instabilidade 
política devido à rivalidade entre dois grupos 
políticos: i) o dos republicanos, que desejavam 
maior centralização do poder na Presidência; e ii) 
os federalistas, que desejavam maior autonomia 
para os Estados, em um regime parlamentarista. 

 Os primeiros Presidentes da República, o 
Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal 
Floriano Peixoto governaram de forma 
autoritária. Deodoro fechou o Congresso, e 
Floriano não convocou eleições, descumprindo a 
Constituição de 1891, frustrando as expectativas 
de aliados e acirrando os ânimos dos rivais. 

 As tensões explodiram em 1893 com uma 
guerra civil no Sul: a “Revolução Federalista”, 
que atingiu até Santa Catarina e o Paraná (com 
o cerco da Lapa e a invasão de Curitiba). 

A guerra durou de 1893 até 1895 e gerou 
mais de 10.000 mortes nos combates entre os 
grupos rivais: os “maragatos” (federalistas), em 
geral grandes pecuaristas e seus peões, de um 
lado; e de outro os “pica-paus” ou “ximangos” 
(centralistas republicanos), ligados ao Exército. 

 O Município de Estrela (onde estava a 
Família Petry), assim como o resto do Estado, 
não permanecia alheio aos acontecimentos. O 
povo sofria com o medo e a expectativa de 
sangrentas batalhas, às quais se sucediam 
outras terríveis violências. Soldados maragatos 
inclusive praticavam a degola dos vencidos (a 
“gravata colorada”), como se ilustra abaixo: 

 
Fonte: Affonso de Oliveira Mello (arquivo da Biblioteca Nacional) 

O conflito foi vencido em 1895 pelos 
republicanos centralizadores, representantes de 
ideais positivistas, como Júlio de Castilhos e seu 
sucessor Borges de Medeiros. Este havia se 
formado em Direito na Faculdade de São Paulo 
(no Largo de São Francisco). 

 

Nicolau Petry em 1902-1910 
Subintendente da Colônia Guaporé 

 Nicolau Petry ainda jovem se aproximou 
do governo local e participava das reuniões do 
Partido Republicano Riograndense (PRR). Foi 
chamado pelo então Presidente do Estado do 
Rio Grande do Sul, Antônio Borges de Medeiros 
(1902), para ajudar na expansão da colonização 
italiana estatal no Vale do Rio Taquari, sendo 
nomeado Subintendente da Colônia Guaporé. 
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 Nicolau Petry era animado pela ideia de 
colocar em prática uma administração orientada 
pelo Positivismo, uma corrente filosófica cujo 
expoente foi o francês Augusto Comte, e que era 
adotada pelo Partido Republicano: valorizava o 
conhecimento científico na gestão pública, para 
mais eficiência e desenvolvimento, com “ordem 
e progresso”. Este último é inclusive o lema da 
bandeira do Brasil, de inspiração positivista. 

Assumindo o cargo Nicolau Petry então 
mudou-se, viajando por estrada rural primitiva 
(um carreiro) que ligava Lajeado até a área onde 
estava sendo implantada a Colônia Guaporé. A 
colônia era destinada a imigrantes italianos que 
compravam lotes de terra para cultivar.  

Nicolau Petry viajou a Guaporé montado 
a cavalo, percorrendo 80km, acompanhado de 
soldados da Brigada Militar (hoje Polícia Militar 
do RS) que abriam picadas à facão nos trechos 
mais difíceis. A esposa Maria e os pequenos 
filhos Maria Rosa (6 anos) e João Silvério (5 
anos) viajaram com a comitiva, acomodados em 
cestos de vime presos no lombo de um cavalo.  

No mapa abaixo, veja-se a distância entre 
São Leopoldo (primeiro lar dos Petry no Brasil) e 
os hoje Municípios de Estrela (para onde meu 
trisavô Valentin migrou), e Guaporé (para onde 
meu bisavô Nicolau Petry viajou). Em destaque 
está o trajeto entre Lajeado (amarelo) até 
Guaporé (rosa), feito por Nicolau e família: 

 
Fonte: Álbum Comemorativo do 75º aniversário da Colonização Italiana no 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1950, p. 103. 

 A vida de Nicolau Petry como 
Subintendente da Colônia de Guaporé não foi 
fácil, pois no período enfrentou uma enchente, 
depois uma seca, e uma nuvem de gafanhotos 
que devastou a região, destruindo as safras 
agrícolas. Mas, as dificuldades não terminaram 
aí: além das necessidades da administração 
local, carente de recursos, também surgiu uma 
rivalidade com outro personagem político local. 

Assim Nicolau Petry teve de administrar 
uma relação conturbada com o Diretor da 
Comissão de Terras e Colonização de Guaporé, 
o jovem engenheiro Vespasiano Corrêa, pessoa 
de trato difícil, arbitrário, e que estava abusando 
do poder frente aos colonos, criando conflitos.  

Esses embates são detalhados na obra 
escrita pelo Historiador Marcos César Cadore 
(ver bibliografia), que escreveu sobre o Borgismo 
na região do Rio Taquari no período de 1903-
1928, época do governo estadual de Borges de 
Medeiros. Cadore pesquisou cartas oficiais e 
outros documentos de governo, para retratar 
com fidelidade as relações políticas da época.  

Em sua obra Marcos Cadore descreve 
um dos conflitos: Vespasiano Corrêa havia 
determinado que os próprios colonos formassem 
equipes para construir estradas na colônia, 
prometendo em troca aos colonos o pagamento 
dos serviços, sendo parte em dinheiro vivo, e 
parte mediante abatimento do valor da dívida 
relativa à compra da própria terra pelo colono.  

A proposta era atrativa porque os colonos 
em geral tinham saldos devedores a pagar; então 
aderiram e realizaram as obras (estradas). 
Entretanto, no momento do pagamento pelas 
obras, os colonos acabaram por não receber.  

Vespasiano Corrêa tentou se justificar 
dizendo que não havia recebido recursos do 
Estado, e, pior, ainda promoveu a cobrança da 
integralidade do saldo devedor sem aplicar os 
descontos prometidos, aplicando multa de 50% 
sobre o saldo não pago pelos colonos. Os 
colonos italianos se revoltaram com a injustiça, 
se sentindo enganados por Vespasiano. 
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 Muitos colonos recorreram ao Consulado 
Italiano, que entrou em acordo com o Estado, 
porém, a cobrança por Vespasiano continuou, 
inclusive com ameaça de expropriação da terra 
do colono por falta de pagamento.  

Então, resolveram buscar ajuda do 
Judiciário, e, para tanto, muitos contrataram os 
serviços de advocacia de Nicolau Petry, que 
além da advocacia acumulava os cargos de 
subintendente de Guaporé e de subdelegado de 
polícia (delegado distrital) de Lajeado. 

Vespasiano Corrêa então passou a 
perseguir os colonos e tentar embaraçar os 
serviços de Nicolau Petry, como é documentado 
na obra do Historiador Marcos César Cadore.  

O Intendente de Guaporé, Francisco 
Oscar Karnal, ficou ao lado do Subintendente 
Nicolau Petry, e inclusive reclamou em carta de 
1903 ao Presidente do Estado do RS, Borges de 
Medeiros, para que tomasse providências para 
cessarem os abusos de Vespasiano. Entretanto, 
por influências políticas a situação permaneceu, 
e Vespasiano depois foi indicado para assumir o 
cargo de Intendente de Lajeado. 

Anos mais tarde, já decidido a sair de 
Guaporé com a família e mudar novamente para 
Lajeado, Nicolau Petry, em longa carta enviada à 
Borges de Medeiros, descreveu os embates com 
Vespasiano Corrêa, informando seus abusos e 
alcunhando-o de “Nero ridículo de Guaporé”. Ao 
final, solicitou apoio e segurança para retirar a 
família de Guaporé, terminando por escrever: 

“Pretendo apenas regressar e retirar minha 
família dali, é tanto quanto desejo e se isso for 
realizado sem que o diretor local me incomode, 
calarei muitos atos que conheço. Se eu sofrer 
alguma coisa, levarei tudo ao conhecimento do 
público, a fim de que saiba-se como se iniciou a 
vida infeliz em um município.”  

Nicolau finaliza a carta com um provérbio: 
“Quem poupa seu inimigo, às mãos lhe morre”. 

 Assim retiraram-se de Guaporé Nicolau e 
a família, voltando ao Município de Lajeado.  

Em Lajeado Nicolau continuou suas 
atividades públicas, junto ao Intendente local 
Francisco Oscar Karnal, e também atuava como 
advogado e delegado de polícia. 

Nicolau complementava a renda com 
atividades econômicas: um pequeno comércio à 
beira do Rio Taquari e uma pensão (hospedaria). 

Na foto abaixo, de 1910, personalidades 
da administração pública de Lajeado, e dentre 
eles meu bisavô Nicolau Petry (em destaque): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

 

Nicolau Petry em 1902-1917 
Advogado e delegado de polícia em Lajeado 

Em Lajeado Nicolau Petry atuava como 
advogado prático, ou seja, não era bacharel em 
Direito. Na época o advogado sem diploma era 
profissional também chamado de “rábula”. Essa 
abertura da profissão para não formados, apesar 
de necessária na época, acabou por também 
atrair enganadores: falastrões que muito falavam 
mas pouco sabiam, sobretudo na área criminal, 
tão sensível que é ao apelo das emoções.  

Tais situações fizeram a palavra “rábula” 
ganhar conteúdo pejorativo, razão pela qual será 
evitado o seu uso aqui. Ao mesmo tempo, há 
rábulas que, além de serem dignos da profissão, 
por suas inteligências tornaram-se referência no 
Direito. Pedro Paulo Filho exemplifica em sua 
obra vários grandes rábulas (bibliografia ao final).  
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O Regulamento do Judiciário da época, 
contido no Decreto nº 5.618/1874, fixava a 
composição e funcionamento de órgãos da 
Justiça e ainda regulava os requisitos para 
admissão de “advogados provisionados”, além 
de regular a figura do “solicitador” (auxiliar). O art. 
43 do citado Decreto assim abria o regulamento: 

“Art. 43. Quem não fôr graduado em alguma das 
Faculdades de Direito do Imperio, não tiver 
autorização legal, [...] só poderá exercer a 
advocacia nos lugares em que houver falta de 
letrados que advoguem, conforme o numero que 
fôr marcado.” (redação original). 

Nicolau Petry era autodidata, e mesmo 
sem curso superior formal de Direito apresentou 
documentos de bons antecedentes e submeteu-
se com sucesso a exame escrito e oral no órgão 
de Justiça local, obtendo a chamada “provisão”. 

Era assim um “advogado provisionado”, 
figura hoje já extinta, pois na década de 1960 se 
tornou obrigatória a formação superior em 
faculdades de Direito. 

A admissão dos rábulas foi importante 
para garantir o acesso à Justiça nessa época. Os 
advogados bacharéis em Direito eram quase 
inexistentes no interior. Em 1890 só existiam dois 
cursos de Direito no País: i) Faculdade de Direito 
de São Paulo, no Largo de São Francisco (hoje 
na USP); ii) Faculdade de Olinda (hoje na UFPE).  

Uma nova legislação criada após a 
Proclamação da República autorizou a criação 
de faculdades particulares de Direito (“livres”), e 
a partir disso surgiriam a Faculdade Nacional de 
Direito, no Rio de Janeiro em 1891 (hoje UFRJ), 
a Escola Livre de Direito de Minas Gerais em 
1892 (hoje UFMG), a Faculdade Livre de Direito 
de Porto Alegre em 1900 (hoje UFRGS) e outras. 

Na foto seguinte, datada de 1910, no 
Município de Lajeado/RS, se vê em destaque 
(seta branca) a fachada da casa de meu bisavô 
Nicolau Petry e família. 

Na mesma casa da residência da família 
também funcionava o escritório jurídico de meu 
bisavô Nicolau Petry. Ou seja, ainda em 1910 
Nicolau já era adepto do regime de trabalho 
“home office”, hoje tão generalizado em virtude 
do isolamento social exigido pela Pandemia de 
Covid-19. Na foto abaixo, note-se acima da porta 
um letreiro discreto com o nome “Nicolau Petry”: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Interessante notar que naquela época 
havia a possibilidade de acúmulo de cargos e 
funções: além de advogado, em Lajeado Nicolau 
Petry também era delegado de polícia nos idos 
de 1910 até sua morte em 1917.  

Veja-se abaixo um recorte do Jornal do 
Estado do Rio Grande do Sul, datado de 1905, 
que resume a estrutura administrativa e jurídica 
de Lajeado àquela época, destacando-se o nome 
de Nicolau Petry como delegado e advogado: 
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Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Nicolau Petry realizava suas petições e 
comunicados em papel timbrado, cujo modelo é 
visto abaixo, em carta que Nicolau escreveu em 
1913 ao seu amigo Ernesto Gregoire, um Major 
da Guarda Nacional que participaria depois no 
governo do povoado de Encantado/RS.  

Na carta o advogado Nicolau Petry 
atende um caso de inventário, envia junto 
certidão de óbito a pedido do cliente e informa a 
cobrança dos honorários: 15 mil réis, o que em 
uma conversão aproximada para a moeda atual 
corresponderia a algo próximo de R$ 1.845,00. 

Só para se ter uma ideia do valor, com 
base na simulação feita pelo historiador 
Laurentino Gomes na obra “1808”, 15 mil réis 
equivalia a algo próximo de 1/3 do salário mensal 
de professora primária em 1889 (45 mil réis). 

A carta está a seguir. Nota-se na redação 
o estilo claro de escrita, e sua assinatura: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Nicolau Petry também firmava parcerias 
com advogados em outras comarcas, como 
Porto Alegre e São Paulo. No memorando 
abaixo, de 1902, veja-se resposta do advogado 
José Soares Júnior na qual recomenda que 
Nicolau Petry encaminhasse procuração ao Dr. 
Pedro Lessa, professor da Faculdade de Direito 
de São Paulo (Largo de São Francisco): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Cinco anos depois, em 1907, o Dr. Pedro 
Lessa se tornaria Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), e, em sendo de cor parda, seria 
assim reconhecido como o 1º afrodescendente a 
ocupar o cargo de ministro da Suprema Corte.  

Meu bisavô Nicolau Petry também 
cuidava da divulgação de seus serviços. No 
recorte abaixo, de página do jornal de Lajeado 
(1917), veja-se um anúncio dos seus serviços 
advocatícios: causas civis, criminais, comerciais 
e de órfãos (direito de família): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 
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Ainda se nota no citado recorte de jornal 
que havia diversos anúncios escritos em alemão, 
o que se explica pelo fato de que a maioria dos 
habitantes de Lajeado naquela época era fluente 
na língua germânica, preservando suas raízes. 

 

Nicolau Petry em 1910 
Major da Guarda Nacional em Lajeado 

Além disso, Nicolau Petry recebeu carta-
patente dando-lhe o posto de Major da Guarda 
Nacional, uma força cívica paramilitar auxiliar do 
Exército brasileiro. A Guarda Nacional havia sido 
criada em 1831, para substituir o exército 
português expulso na Independência do Brasil.  

A Guarda se tornaria a principal força de 
segurança civil durante o Império brasileiro, 
colaborando com o exército regular e com as 
forças regulares de segurança e ordem pública, 
efetivando o cumprimento de decisões judiciais e 
servindo como reserva a ser chamada para 
ajudar o governo e os cidadãos no caso de 
calamidades públicas. Seria extinta em 1922.  

Os membros da Guarda Nacional eram 
subordinados ao Ministério da Justiça, aos 
presidentes das províncias (depois Estados), e 
aos juízes de paz e juízes togados. 

Eram recrutados pelas elites políticas 
locais, que selecionavam cidadãos eleitores dos 
municípios e seus filhos interessados, com renda 
anual superior a 100.000 réis.  

A Guarda tinha base municipal, e era 
composta por uma companhia (100-250 
soldados, comandados por major) ou por um 
batalhão (500-1000 soldados, comandados por 
coronel), e influenciada politicamente. Guardas 
nacionais não eram militares profissionais, 
embora adotassem a hierarquia do Exército.  

Em caso de guerra externa, a Guarda 
exerceria o papel de tropa auxiliar do Exército. 
Para se ter uma ideia, essa força civil paramilitar 
possuía em 1870 um efetivo de 60.000 homens, 
espalhados por inúmeros Municípios brasileiros. 

Cabia ao governo do Estado escolher os 
oficiais superiores: coronéis e majores, que, por 
sua vez, escolhiam os demais oficiais (capitães, 
tenentes, sargentos). Mas, na prática, acabaram 
ocorrendo muitos casos de aquisição das 
patentes de coronéis por meio de trocas políticas 
ou econômicas. Esse título era cobiçado: dava 
aos coronéis meios que lhes permitiam impor sua 
vontade perante as comunidades do interior, o 
que acabou por permitir numerosos abusos. 
 

A Pandemia de Gripe de 1918 
e a morte de Nicolau Petry e Maria Knebel  

Em 1917 Nicolau Petry e Maria Knebel 
caíram enfermos com forte gripe, que se suspeita 
já fossem casos iniciais da depois relatada “Gripe 
Espanhola”. Poucos dias depois de enfermos 
eles faleceram, um após o outro, em casa, com 
distância de 7 dias (30/04/1917 e 07/05/1917).  

No ano seguinte (1918) seria divulgada a 
ocorrência de uma gripe mortal, e reconhecida 
como Pandemia. Jornais da época apontaram 
um navio chegado ao Brasil em novembro de 
1918 como a chegada do vírus no País.  

Suspeita-se de que já em 1917 o vírus 
fazia as primeiras vítimas no Brasil, como pode 
ter ocorrido com meus bisavós, já que 
testemunhas afirmaram que eles teriam 
adoentado de gripe. Depois multiplicaram-se 
muito as infecções e mortes. O vírus atacava 
violentamente os pulmões e outros órgãos como 
os rins e o coração dos doentes, 
sobrecarregando-os até esgotar suas forças, 
sintomas parecidos com os da recente Covid-19. 

A Pandemia de Gripe foi terrível, não 
havia tratamento eficaz, nem vacinas, e assim a 
doença espalhava o medo e a tristeza entre as 
famílias, destroçadas pelas dolorosas perdas.  

Surgiria o boato de um quiçá “tratamento 
precoce”: o consumo de um copo com cachaça, 
limão e açúcar ou mel (drink que se tornaria a 
hoje “caipirinha”). Logo tal boato foi desmentido. 
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A situação era caótica, como aponta a 1ª 
página de um jornal do Rio de Janeiro (1918): 

 
Fonte: arquivos da Biblioteca Nacional Digital. 

Entre 1918 e 1920 mais de 50 milhões de 
pessoas morreram infectadas no Mundo. 

Para efeito de comparação, na Pandemia 
de Covid-19 (coronavírus) morreram entre 2020-
2021 cerca de 4,5 milhões de pessoas, um 
número 10 vezes menor de mortos, graças, em 
parte, pela coordenação mundial de medidas de 
distanciamento social, higiene e vacinas.  

As autoridades de saúde pública já em 
1918-1920 utilizaram medidas de isolamento 
social, higiene e uso de máscaras, ainda que 
fossem precárias e improvisadas. Na foto abaixo 
aparecem pessoas usando máscaras tapando o 
nariz e a boca, da mesma forma utilizada como 
prevenção na recente Pandemia de Covid-19: 

 
Fonte: https://paranashop.com.br/2020/04/ha-um-seculo-a-gripe-espanhola-
mudou-o-mundo/ 

 Logo as mortes se multiplicaram, e não 
havia coveiros nem caixões suficientes. 

Para enterrar tantos mortos tornou-se 
comum cavarem-se covas coletivas. Por medo 
da contaminação, cadáveres eram abandonados 
nas ruas, para que dali a um tempo fossem 
recolhidos por viaturas do serviço municipal. 

O povo, em estado de pânico, tentava 
achar culpados pela rapidez e número de mortes. 
Surgiu o boato de que o Hospital da Santa Casa 
do Rio de Janeiro estaria acelerando as mortes, 
para assim liberar leitos. O boato dizia que as 
enfermeiras ministravam aos doentes graves um 
chá venenoso, na calada da noite. Nasceu assim 
a lenda macabra do “chá da meia-noite”, depois 
ridicularizada como lenda no Carnaval de 1919. 

O casal falecido em 1917 (Nicolau Petry 
e Maria Knebel) deixou órfãos seus 8 filhos vivos, 
dentre eles meu avô João Silvério Petry, com 23 
anos. Os demais filhos sobreviventes tinham 
idades variando de 25 anos (Maria Rosalina) até 
6 anos (Waldomiro). 

Veja-se o Obituário do jornal de Lajeado 
publicado em Alemão, onde ficaram eternizadas 
sensíveis e belas palavras de lembrança (1917): 

 
Fonte: Acervo Benno Lermen, Instituto Anchietano de Pesquisas da 

Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS). 

https://paranashop.com.br/2020/04/ha-um-seculo-a-gripe-espanhola-mudou-o-mundo/
https://paranashop.com.br/2020/04/ha-um-seculo-a-gripe-espanhola-mudou-o-mundo/
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1894 
Nascimento de João Silvério Petry                             

no Brasil                                              

 João Silvério Petry, meu avô, nasceu 
em 08/02/1894 no Município de Lajeado/RS, filho 
de Nicolau Petry e Maria Knebel.  

João Silvério Petry (1894) foi o 2º filho e 
teve os irmãos: i) Maria Rosalina (1892); ii) Maria 
Fridalina (1896); iii) Maria Altina (1898); iv) José 
Alfredo (1899), faleceu com 2 meses; v) Maria 
Emília (1900), faleceu com 16 anos; vi) Maria 
Antonieta (1901); vii) Egídio Agostinho (1902); 
viii) Julita (1909); ix) Waldomiro Valentin (1911). 

Na foto abaixo, de 1912, veja-se meu avô 
João Silvério Petry, aos 18 anos de idade: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Nesse mesmo ano de 1912 os jornais 
brasileiros informavam o naufrágio do gigantesco 
navio Titanic, um transatlântico de luxo que havia 
sido apelidado de “inafundável”.  

A tragédia ocorreu perto da meia-noite, 
no Oceano Atlântico Norte, causada pelo choque 
do casco com um iceberg, e causou a morte de 
1.500 pessoas, afogadas e congeladas no mar. 
Apenas 700 pessoas sobreviveram, em botes. 

João Silvério Petry em 1914 
Alferes da Guarda Nacional apreensivo com 

a eclosão da Primeira Guerra Mundial 

Em 24/12/1913 João Silvério Petry, então 
com 19 anos, recebe carta patente com o posto 
de alferes da Guarda Nacional, junto ao 260º 
Batalhão de Infantaria.   

A carta é assinada pelo Presidente da 
República (abaixo), à época o Marechal Hermes 
Rodrigues da Fonseca. Hermes foi o 1º gaúcho 
eleito Presidente do País, e era sobrinho do 1º 
Presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca: 

 

Logo em seguida, em 28/07/1914, eclode 
a Primeira Guerra Mundial. João Silvério Petry, 
então com 20 anos, em idade de recrutamento 
militar, fica apreensivo, assim como sua família: 
o Brasil entraria na Guerra? Seriam enviados 
soldados brasileiros para lutar na Europa?  

Nessa guerra os principais países em 
conflito firmaram alianças: Inglaterra, França e 
Rússia, de um lado (“Tríplice Entente”); e de 
outro a Alemanha, o Império da Áustria-Hungria 
e o Império Turco Otomano (“Tríplice Aliança”).  

Os EUA em 1917 entrariam no conflito, 
apoiando a Inglaterra, a França e Rússia. A Itália 
antes da guerra era aliada da Alemanha. Porém, 
com o início do conflito foi atraída para o lado da 
Inglaterra e França. Assim, a Itália declara guerra 
contra o Império Austro-Húngaro e Alemanha. 
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O Brasil a princípio se declara neutro no 
conflito, até porque a Alemanha era seu principal 
parceiro comercial (importação/exportação). A 
neutralidade na guerra era também defendida 
pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Lauro Müeller, que era descendente de alemães.  

Porém, a posição do Brasil começaria a 
mudar em 03/04/1917, quando o navio mercante 
brasileiro Paraná, carregado com 4 mil toneladas 
de café, foi afundado por um submarino alemão, 
navegando na costa da França. Depois outros 
cinco navios brasileiros são torpedeados.  

Após esses ataques, o Congresso aprova 
a declaração de guerra contra o Império Alemão 
(e aliados), formalizada pelo Decreto nº 3.361 de 
26/10/1917 com a assinatura do Presidente do 
Brasil, Wenceslau Brás (governo de 1914-1918).  

O Brasil foi o único país da América Latina 
a participar na Primeira Guerra Mundial. 
Entretanto, mandou poucos militares: alguns 
médicos, aviadores para pilotar aviões aliados, e 
oito navios para patrulhar a costa da África e 
assim evitar ataques de submarinos alemães, e 
atuou por cerca de 6 meses, até o fim da guerra.  

A tensão da missão marítima era grande. 
Em certa altura das vigílias na superfície do mar, 
procurando periscópios de submarinos alemães, 
a tripulação deu falso alerta de submarinos: 
confundiu golfinhos com periscópios saindo à 
superfície, e assim bombardeou os animais. 

Foi a Marinha a força militar brasileira que 
mais enviou homens e que também sofreu mais 
baixas. Mas a maioria das baixas nos navios não 
veio em combate, e sim por doença: os navios 
brasileiros sofreram surto de “Gripe Espanhola”, 
que adoeceu 90% das tripulações, e matou 10% 
do total dos marinheiros e oficiais. 

Esses e outros episódios da guerra eram 
acompanhados pelos jornais brasileiros, cujas 
notícias eram todas lidas com vivo interesse e 
preocupação pelos alemães, italianos, colonos e 

descendentes que viviam no Brasil. Alguns deles 
inclusive eram chegados recentemente no País. 

Meu avô João Silvério Petry perdeu seus 
pais em abril e maio de 1917, quando faleceram 
em Lajeado, possivelmente vítimas da Gripe 
Espanhola, que avançaria no Mundo em 1918.  

A morte de seus pais (Nicolau e Maria) 
deixou João Silvério Petry órfão com 23 anos de 
idade, e que assim passou a cuidar e ajudar os 
seus irmãos, todos ainda muito jovens. Além de 
João, os filhos sobreviventes eram os seguintes: 
Maria Rosalina (25 anos), Maria Fridalina (21), 
Maria Altina (19), Maria Antonieta (16), Egídio 
(15), Julita (8) e Waldomiro (6 anos). 

 

João Silvério Petry  
conhece Josephina Dal Pian (1918) 

Em 1918 o jovem João Silvério Petry 
trabalhava como empregado em uma empresa 
de navegação e comércio pelo Rio Taquari (Costi 
& Cia. Ltda.), estabelecida na localidade (hoje 
Município) de Muçum, distante 40 km ao norte de 
Lajeado, subindo pelo Rio Taquari.  

Os rios navegáveis eram a principal via de 
transporte de pessoas e mercadorias, já que as 
estradas de rodagem eram ainda poucas e ruins. 
Como as colônias alemãs e italianas eram mais 
facilmente alcançadas pelos rios, a navegação 
era uma atividade econômica muito importante. 

 Ainda em 1918, morando em Muçum com 
os irmãos, João Silvério Petry (24 anos) 
conheceu e se interessou por uma jovem de 22 
anos descendente de italianos, que também 
residia em Muçum. Seria ela minha futura avó: 
Maria Giuseppa Constantina Dal Pian (nome de 
batismo), conhecida como Josephina Dal Pian 
(nome adotado no registro público).  

Note-se que o sobrenome italiano de 
minha avó Dal Pian acabaria sendo modificado, 
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por equívoco, sendo fundido em “Dalpian” pela 
escrita corrida dos registros públicos da época. 

 Na foto abaixo, de 1918, veja-se minha 
avó Josephina Dal Pian aos 22 anos, época em 
que conheceu meu avô, João Silvério Petry: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

 

Destinos cruzados: o encontro entre    
Nicolau Petry e Giuseppe Dal Pian (1910) 

Por coincidência do destino, as Famílias 
Petry e Dal Pian já haviam se cruzado em 1910, 
em um episódio ocorrido em Lajeado, com 
Nicolau Petry (pai de João Silvério) e Giuseppe 
Dal Pian (pai de Josephina), que assim se 
conheceram devido ao cargo que Nicolau Petry 
ocupava em Lajeado, o de delegado de polícia. 
Giuseppe se socorreu de Nicolau devido a um 
incidente ocorrido nesse ano.  

O fato foi o seguinte: Giuseppe estava 
sofrendo com seguidas invasões de sua 
residência por um cão violento do vizinho, que 
não era contido nem cuidado pelo mesmo.  

O cão faminto invadia o armazém da 
família Dal Pian no porão da casa simples onde 
eles moravam, e destruía ou consumia os 
alimentos fabricados pela família: queijos, 

salame, e conservas diversas, cuja elaboração 
era feita com muito trabalho e sacrifício, em 
virtude das dificuldades financeiras da família. 

Os prejuízos foram se multiplicando para 
a família de Giuseppe, sem que seu vizinho 
contivesse ou cuidasse de seu próprio cão. Até 
que em uma nova invasão, Giuseppe, para 
defender-se, acabou atirando no cão invasor, 
que fugiu, vindo a morrer na casa do seu dono 
(vizinho). Esse mesmo vizinho, sabendo do fato, 
resolveu invadir a residência da Família Dal Pian 
e roubou a vaca leiteira da família. 

Giuseppe Dal Pian (meu bisavô) então 
procurou ajuda da Justiça na Delegacia de 
Polícia em Lajeado, cujo delegado era Nicolau 
Petry, meu outro bisavô. O delegado Nicolau 
avaliou o caso e ao final determinou a devolução 
da vaca à Família Dal Pian, porque um fato não 
justificava o outro.  

Note-se que João Silvério Petry (meu 
avô) e Josephina Dal Pian (minha avó) não se 
conheceram nesse episódio de 1910. João tinha 
16 anos e Josephina 14 anos apenas. 

Na foto abaixo, de 1910, veja-se minha 
avó Josephina Dal Pian, então com 14 anos: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry 
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João Petry e Josephina Dal Pian 
Um início de namoro difícil: rancores entre 

Italianos e alemães no pós-guerra 

João Silvério Petry e Josephina Dal Pian 
só se conheceriam em 1918 em Muçum, como já 
dito linhas atrás. Mas, tiveram de enfrentar uma 
forte dificuldade logo no início do namoro: os pais 
de Josephina, descendentes de italianos, não 
aprovavam o relacionamento entre os dois, 
porque João era descendente de alemães.  

Essa reação dos pais de Josephina se 
explica no fato de que a Primeira Guerra Mundial 
havia deixado rancores e desconfianças entre 
italianos e alemães. Isso porque durante a guerra 
Alemanha e Itália estavam em lados opostos no 
conflito. Estavam em guerra. Diferentemente do 
que ocorreria anos depois, na Segunda Guerra 
Mundial, quando os dois países seriam aliados. 

O caminho do conflito entre a Itália e a 
Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi o 
seguinte. Em 1916 o exército do Reino da Itália, 
partindo de sua extremidade nordeste, invadiu 
territórios sob domínio do Império Austro-
Húngaro, que por sua vez pediu auxílio da 
Alemanha, sua aliada. 

As tropas comandadas pelos militares 
alemães recuperaram os territórios e também 
avançaram sobre o nordeste da Itália, na Batalha 
de Caporetto em outubro de 1917. Nessa batalha 
ocorreram lutas também na Província italiana de 
Belluno. Inclusive tropas alemãs passaram pela 
Comuna de Feltre, justamente de onde em 1876 
haviam saído e emigrado para o Brasil o avô de 
Josephina (Giuseppe Dal Pian) e sua família. 

Veja-se no mapa da Batalha de Caporetto 
(1917), tracejados em vermelho os movimentos 
do exército alemão e austríaco; em azul as linhas 
de defesa italianas e aliadas; e dentro do círculo 
o Município de Feltre, na Província italiana de 
Belluno, por onde passaram os alemães: 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Caporetto. 

 Ainda demorou algum tempo para que as 
mágoas e as desconfianças entre italianos e 
alemães desaparecessem. Enquanto isso não 
ocorria, a convivência era dificultada e conflitos 
surgiam. Diante das dificuldades de os pais de 
Josephina aprovarem o relacionamento entre ela 
e João Silvério Petry, o casal apaixonado resolve 
então fugir para morarem juntos. 

Josephina então segue sua vida com 
João Silvério, para poderem morar, trabalhar e 
construir uma família. Casam-se em 1919. Com 
o passar do tempo se desenvolve uma relação 
amistosa entre João Silvério Petry e os sogros 
Giuseppe Dal Pian e Maria Caio.  

 Do casamento entre João e Josephina 
nascem 6 filhos: i) Adalberto Nicolau (1920), que 
seria meu pai; ii) Asta Maria (1921); iii) Rubens 
Constantino (1923); iv) Victor Hugo (1926); v) 
Jorge Washington (1928); vi) Edith Terezinha 
(1931). Na foto (1947), a família reunida no 
casamento da filha Asta, com Emilio Becker: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Caporetto
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Ao longo de sua vida João Silvério Petry 
transitava a trabalho ou mudando com a família, 
passando por diversas localidades no entorno do 
Rio Taquari, além de também trabalhar e morar 
sozinho por um período em Uruguaiana, extremo 
sul do Estado do Rio Grande do Sul, buscando 
oportunidades de crescer no ramo do comércio. 

João Silvério Petry trabalhou ao longo 
dos anos sempre com transporte e comércio, 
seja na condição de empregado de empresas já 
estabelecidas, ou como representante comercial 
de diversas empresas, caixeiro-viajante, e como 
empresário, abrindo firmas com atividades em 
diversos ramos, em sociedade com familiares ou 
amigos, em negócios de pequeno porte. 

Uma de suas primeiras empresas foi em 
sociedade com Johann Caspar Theodor Mähler, 
um corajoso europeu nascido em Arnhen na 
Holanda, perto da Alemanha, que migrou para o 
Brasil motivado por espírito de aventura, já que 
vivia sem dificuldades financeiras na Europa, e 
em viagem recebia apoio da família abastada. 

João Silvério Petry conheceu Mähler em 
situação inusitada, na vila de Soledade/RS. 
Mähler havia chegado recentemente ao Brasil, e 
havia se disposto a trabalhar em uma olaria, mas 
não tinha roupas adequadas. João Petry, certo 
dia, ao passar pela dita olaria, se surpreendeu 
com a figura de Maehler, que apesar de trajar 
roupas finas e caras, com fraque e cartola, 
estava a trabalhar suado e sujo pelo labor de 
remexer terra e lama na linha de produção dos 
tijolos e telhas de barro.  

João então convidou Mähler para sair da 
olaria e ir morar temporariamente com a família 
para arrumarem um negócio ou outro trabalho 
em melhores condições. Depois Mähler casaria 
com uma irmã de João: Maria Fridalina. João e 
Mähler montaram então uma firma de comércio 
que atendia a região de Lajeado, Muçum e 
proximidades: a “Mähler & Petry”. Outros 
negócios de comércio se sucederam depois. 

Com muito trabalho e sacrifícios a família 
progrediu financeiramente, e João Silvério Petry 
comprou um automóvel em 1927: um Ford 
Modelo A, como o apresentado na foto abaixo, e 
que ficava empoeirado transitando nas estradas 
rurais da região entre Lajeado e Muçum/RS: 

 
Fonte: https://modeltfordfix.com/the-1926-1927-improved-model-t-fords-part-
2/ 

 A empresa fabricante de veículos Ford 
havia se instalado no Brasil em 1921, com sua 
primeira fábrica localizada em São Paulo, capital, 
e os veículos ainda eram muito raros nas 
localidades do interior do País, inclusive porque 
as estradas ainda eram muito poucas e ruins. 

 A crise econômica e social que ocorreria 
em 1929, atingindo o mundo todo a partir da 
quebra da Bolsa de Nova York, faria grande 
estragos no Brasil. Meu avô João Silvério Petry 
teve de se desfazer de propriedades para pagar 
dívidas acumuladas pelos seguidos prejuízos 
nos negócios. O carro da família (Ford modelo A) 
foi um desses bens perdidos durante a crise. 

 Aos poucos as dificuldades financeiras da 
crise de 1929 foram sendo vencidas, a Família 
Petry foi se restabelecendo aos poucos, e meu 
avô João Silvério Petry prosseguiu sua atividade 
comercial na década de 1930.  

A contabilidade dos negócios, a apuração 
das receitas, despesas, etc., muitas vezes tinha 
que ser feita pelo comerciante, sem auxílio de um 
profissional bacharel em contabilidade. Era 
comum o aprendizado prático da ciência contábil, 

https://modeltfordfix.com/the-1926-1927-improved-model-t-fords-part-2/
https://modeltfordfix.com/the-1926-1927-improved-model-t-fords-part-2/
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pelos comerciantes que dela necessitavam para 
cumprir a legislação comercial. 

O Decreto nº 21.033/1932 regulamentava 
o registro do profissional contador (bacharel) e do 
guarda-livros (técnico). Como não havia muitos 
profissionais bacharéis ou mesmo técnicos, era 
possível o comerciante interessado realizar 
prova de conhecimentos ou experiência e obter 
uma provisão para atuar como guarda-livros, de 
forma semelhante ao que se permitia aos 
práticos do Direito, que eram autorizados a 
exercer a profissão sem serem bacharéis. 

Em 1933 meu avô João Silvério Petry 
comprovou o exercício efetivo da prática da 
contabilidade durante 05 anos na atividade 
comercial, foi aprovado e obteve o título de 
“guarda-livros provisionado”. O diploma foi 
emitido pela Superintendência do Ensino 
Comercial (Ministério da Educação), vide abaixo: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry 

 Em 1935 João Petry é eleito vereador no 
Município de Guaporé, com 982 votos: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

 A crise econômica gerada pela Segunda 
Guerra Mundial prejudicou a atividade comercial 
no Brasil, mas, João Silvério Petry continuou 
seus negócios, ainda que precisasse de “salvo-
conduto” para circular entre os municípios. 

Em 1941, para viagem que fez de Lajeado 
ao Rio de Janeiro, João Petry precisou de carta 
de salvo-conduto. Logo abaixo está a foto colada 
nessa carta que apresenta João Petry então com 
47 anos, em 1941: 

 

 Logo abaixo veja-se a carta de salvo-
conduto emitida pela delegacia de polícia local, 
onde se vê inscrita a profissão e residência de 
João Petry: comerciante, residindo em Lajeado. 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 
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Em suas andanças, João Silvério Petry 
geralmente circulava entre municípios do interior 
do Estado (RS), Porto Alegre e São Paulo/SP. Na 
foto abaixo (década de 1940) se vê João em uma 
passagem por Porto Alegre. Note-se o uso do 
chapéu masculino, um padrão de moda que viria 
depois a ser abandonado na década seguinte: 

 
 Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

João Silvério Petry prosseguiu depois 
com a atividade comercial, se aposentando mais 
tarde, quando se mudou para Porto Alegre/RS.  

Faleceu em 27/08/1972 em Porto Alegre, 
vítima do rompimento de um aneurisma na 
artéria aorta abdominal, ou seja, o sangramento 
de uma parede do vaso sanguíneo que estava 
dilatada, ocasionando grave hemorragia interna.  

A artéria aorta é nossa principal artéria, 
levando sangue do coração para todos os órgãos 
do tronco e abdômen. O seu rompimento pode 
matar em minutos se não houver atendimento. 
Apesar de ter tido atendimento médico em 
hospital, meu avô João não resistiu (a taxa de 
mortalidade nesses casos ainda hoje é de 90%). 
Diversas pessoas possuem um aneurisma, mas, 
não sabem, porque geralmente é assintomático. 

A seguir vamos resumir um pouco da 
trajetória geográfica inicial da Família Petry no 
Brasil. Desde a chegada da Família em 1829 até 
1950, a família se desenvolveu em torno de dois 
núcleos de povoamento colonial do RS: 1º) São 
Leopoldo; 2º) Estrela.   

 Veja-se um resumo geográfico da 
localização dos núcleos iniciais de moradias da 
Família Petry no Brasil, de geração a geração, 
destacados no mapa abaixo:  

 
Fonte: http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/navegacao%20fluvial.pdf 

No mapa acima se observa a região no 
círculo em amarelo, onde estão São Leopoldo e 
adjacências, na bacia do Rio dos Sinos, que é 
assim a primeira região de residência dos Petry.  

No mapa acima se observa, na região do 
círculo vermelho, as localidades onde viveram os 
Petry na segunda fase de sua vida no Brasil. Foi 
onde houve deslocamentos na busca de 
condições de trabalho e moradia ao longo dos 
anos. Ali estão localizados os Municípios de 
Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Encantando e 
Muçum, na bacia do Rio Taquari. 
 

1896                                                                
Nasce Josephina Dal Pian  

Josephina Dal Pian (minha avó paterna) 
nasceu em 26/09/1896 na localidade de Arroio 
Augusta (hoje Município de Roca Sales), na 
região de colônias italianas do Rio Grande do 
Sul, que se desenvolveram após o início da 
imigração dos italianos para o Brasil em 1875. 

 Os pais de Josephina (meus bisavós) 
foram Giuseppe Dal Pian e Maria Caio.  

http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/navegacao%20fluvial.pdf
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O casal Giuseppe e Maria teria então os 
seguintes filhos: i) Josephina minha avó (1896); 
ii) Severino; iii) Constante, que faleceu aos 16 
anos; iv) Rosina; v) Guilherme; vi) Catharina; vii) 
Alessio; viii) Augusta; ix) Rachel; x) Elvira; xi) 
Arcelino; xii) Fiorelo, que faleceu com poucos 
dias de vida; xiii) Vendelino, que também faleceu 
com poucos dias de vida. 

Minha avó Josephina tinha um outro 
nome, aquele de batismo: Maria Giuseppa 
Constantina Dal Pian, porém, sempre usou o 
nome Josephina, constante do registro público. 

Josephina Dal Pian se casou aos 23 anos 
com meu avô João Silvério Petry (25 anos), em 
1919, e se dedicou muito à manutenção e 
progresso da família, trabalhando no lar e 
também em alguns períodos prestando serviços 
remunerados de costura. 

Na foto abaixo se vê Josephina Dal Pian 
Petry costurando, na casa da família, em 1930. 
Note-se o típico corte de cabelo feminino que 
estava na moda na época (curto e ondulado): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

O casal Josephina e João viveu em união 
durante 53 anos, até o falecimento dele em 1972, 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
onde moravam em uma casa alugada.  

Na foto abaixo (na década de 1960) estão 
Josephina e João juntos, ambos já sexagenários, 
ou seja, com mais de 60 anos de idade: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Depois minha avó Josephina Dal Pian 
Petry continuou morando em Porto Alegre, até 
seu falecimento em 24/07/2003, faltando apenas 
2 meses para ela completar 107 anos de idade.  

Observe-se que sua idade no registro civil 
estava errada em dois anos a menos, e o registro 
de batismo é que confirma a sua idade real. 

Josephina faleceu durante internação no 
Hospital Beneficência Portuguesa, de morte 
natural por idade avançada, não tendo resistido 
a uma infecção respiratória com anemia severa.  

 

1866 
Nasce Giuseppe Dal Pian                             

Giuseppe Dal Pian (meu bisavô) era 
italiano, nascido em 07/05/1866 em Mugnai, 
distrito rural da Comuna de Feltre (100 km a 
noroeste de Veneza), Província de Belluno, 
nordeste da Itália. Filho de Constante Dal Pian e 
Dominga Zaetta (filha de Girolomo Zaetta).  

O pai de Giuseppe, Constante Dal Pian 
(meu trisavô) faleceu em 1874 em um acidente 
durante a construção de uma estrada nos alpes, 
na Itália. Ele trabalhava como capataz supervisor 
da obra, auxiliando na abertura da estrada com o 
uso de explosivos (dinamite).  
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Em uma ocasião, a dinamite que tinha 
instalado em uma rocha não explodiu. Constante 
foi conferir o explosivo, mas, nesse momento a 
detonação ocorreu sem aviso, matando-o. A 
queda das rochas acabou também por soterrar 
parcialmente seu corpo. 

A mãe de Giuseppe, Domenica Zaetta, 
agora viúva e sofrendo dificuldades, deixou a 
Itália e emigrou para o Brasil em 1876, com os 
dois filhos: Giuseppe (10 anos) e Antonio (12). 

Logo na chegada ao Brasil, no porto do 
Rio de Janeiro, Domenica Zaetta perdeu-se do 
filho Giuseppe, que estava a brincar distraído em 
meio à multidão que se acotovelava na área de 
desembarque, e acabou se afastando da mãe. 

A área estava muito movimentada e era 
fácil se perde. Os imigrantes estavam ali 
aguardando instruções para se deslocarem aos 
alojamentos, e depois, viajarem novamente, 
agora para as colônias no Rio Grande do Sul.  

Então muito preocupada Domenica 
Zaetta deixou as malas e saiu correndo em busca 
do filho. Porém, quando voltou com o pequeno 
filho resgatado, constatou que as malas da 
família haviam sido furtadas. Ficaram apenas 
com a roupa do corpo e uns poucos documentos. 

Na foto abaixo (1910), veja-se a minha 
trisavó Domenica Zaetta, com mais de 80 anos: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

No Brasil, Domenica Zaetta dal Pian e os 
filhos Giuseppe Dal Pian e Antonio Dal Pian se 
estabeleceram primeiramente na Colônia Dona 
Isabel (Bento Gonçalves/RS).  

Giuseppe Dal Pian trabalhava como 
agricultor. Na foto abaixo, datada de 1900, veja-
se Giuseppe perto dos 35 anos, protegido por 
chapéu para o trabalho na sua lavoura: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Giuseppe Dal Pian (meu bisavô) e seu 
único irmão Antonio Dal Pian (meu tio-bisavô) 
eram bastante parecidos entre si. Notam-se as 
semelhanças observando-se também a foto de 
Antonio, aqui com 40 anos de idade (1904): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry 
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1876 
Nasce Maria Caio                               

Maria Caio (minha bisavó) era brasileira 
descendente de imigrantes italianos, nascida em 
08/05/1876, em Brusque, na Colônia italiana de 
Itajaí-Brusque. Na foto abaixo (década de 1940), 
minha bisavó Maria Caio com cerca de 65 anos: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Maria Caio era filha de Giuseppe Caio e 
de Josephina Ferri, meus trisavós, ambos 
italianos que vieram da Comuna de Bérgamo, 
distante 80 km a nordeste de Milão. Fica na 
Região da Lombardia, norte da Itália atual.  

Giuseppe Caio e Josephina Ferri (pais de 
Maria Caio) emigraram para o Brasil em 1876 e 
se estabeleceram na Colônia ítalo-germânica de 
Itajaí-Brusque. Lá chegando trabalharam muito, 
com enormes dificuldades, construindo uma 
casa, e outras benfeitorias na pequena terra que 
estavam comprando.  

Entretanto, certo dia os índios botocudos 
atacaram a residência da Família Caio, matando 
animais e incendiando a casa da família para 
tentar expulsar os colonos. Em outra ocasião, 
uma filha do casal e irmã de Maria Caio (minha 
bisavó) foi atingida com uma flecha atirada pelos 
índios e morreu. A vida se tornou insuportável. 

Giuseppe (meu trisavô) morreu na colônia 
vitimado por um ataque cardíaco provocado 
pelas violentas emoções que sofreu. Assim 
deixou viúva Josephina Ferri (minha trisavó), 
com os dois filhos sobreviventes: Maria Caio 
(minha bisavó) e o seu irmão Luigi Caio.  

A viúva Josephina, superando a terrível 
dor das perdas, em grande dificuldade, resolve 
sair da Colônia Itajaí-Brusque e vai migrar para o 
Rio Grande do Sul com os filhos.  

A família viajou ora a pé, ora de carona 
em carroças. No caminho, em fronte a uma 
fazenda, o filho Luigi recebe uma proposta para 
trabalhar. Devido às enormes dificuldades 
financeiras, a família adere à oportunidade, e 
Luigi se separa precocemente da Mãe e da irmã. 

Josephina Ferri e a filha Maria continuam 
a viagem até à Colônia Conde D’Eu, de 
imigração italiana. Lá, se fixaram no distrito 
chamado de Figueira de Melo (hoje Município de 
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul). 

No mapa abaixo, do norte da Itália, são 
destacadas as origens dos Caio e dos Dal Pian:  

 
Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Italian_regions_provin
ces.svg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Italian_regions_provinces.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Italian_regions_provinces.svg
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As famílias originais de Josephina: 
Caio e Dal Pian   

A terra de onde vieram emigrando para o 
Brasil os pais e avós de minha avó Josephina 
eram localizadas na Região da Lombardia 
(Família Caio) e no Vêneto (Família Dal Pian).  

Essas regiões, por sua vez, pertenceram 
à República de Veneza durante vários séculos, 
quando não existia a Itália como país unificado. 

A República de Veneza era muito ligada 
à influência da Igreja Católica Romana, tendo 
inclusive por lema em sua bandeira a frase: “A 
paz esteja convosco, Marcos meu evangelista”. 
A frase é acompanhada pela figura de um Leão 
dourado e alado, que representa São Marcos.  

Os restos mortais de São Marcos (que era 
discípulo do apóstolo Pedro) estão enterrados na 
Basílica de São Marcos, em Veneza. 

Em 1796 a República de Veneza foi 
invadida por exércitos da República da França 
(surgida da Revolução francesa).  

Os franceses então em 1797 dividiram a 
região toda, criando de um lado a República 
Cisalpina, tendo Napoleão como Presidente e 
capital Milão, contendo a Região da Lombardia 
(terra da Família Caio); e a Região do Vêneto 
(terra dos Dal Pian) foi cedida à Áustria. 

Depois disso ainda se sucederam novas 
alterações políticas no território italiano, que 
envolveram terras onde estavam estabelecidas 
as Famílias Caio e Dal Pian, até a unificação 
italiana iniciada em 1861, e que abrangeu a 
Lombardia (terra dos Caio) em um primeiro 
momento, para só depois atingir a Região do 
Vêneto (terra dos Dal Pian). 

A Região do Vêneto, onde moravam os 
Dal Pian, só seria reconquistada da Áustria em 
1866, passando então a compor o Reino da Itália. 

Note-se que houve momentos da história 
político-territorial da Península Itálica em que a 
Lombardia estava em um Estado, e o Vêneto 
estava em outra situação política, inclusive foi a 
região que mais demorou a se separar da Áustria 
no movimento de unificação italiana. 

Na tabela abaixo é resumida a evolução 
e a instabilidade político-territorial das regiões 
italianas (Lombardia e Vêneto) de onde vieram 
as Famílias Caio e Dal Pian, respectivamente: 

As regiões italianas das Famílias Dal Pian e Caio  
ao longo dos séculos 

Nome do País (Estado) Bandeira Período 

República de Veneza 
(Lombardia e Vêneto) 

 810 – 1797 

República Cisalpina  
sob influência da França 
(abrange a Lombardia) 

  
1797-1802 

Província Venécia (Áustria) 
(abrange o Vêneto) 

 1797-1805 

República Italiana 
Sob influência da França 
(abrange a Lombardia) 

 1802-1805 

Reino de Itália  
Sob influência da França 
(Lombardia e Vêneto) 

 1805-1814 

Reino Lombardo-Vêneto 
sob influência da Áustria 
(Lombardia e Vêneto) 

  
1814-1866 

República de Veneza 
(abrange o Vêneto) 

 1848-1849 

Reino da Itália 
(Lombardia e Vêneto) 

 1861-1946 

Itália ou República Italiana 
(Lombardia e Vêneto) 

 1946 em 
diante 

Autoria do quadro: Rodrigo Caramori Petry. 

1920 
Nasce Adalberto Nicolau Petry  

 Adalberto Nicolau Petry, meu pai, nasceu 
em 19/01/1920, em um distrito do Município de 
Soledade/RS, chamado na época de Rincão de 
Santo Antônio, e que hoje corresponde ao 
Município de Barros Cassal, distante cerca de 
200 km a noroeste de Porto Alegre/RS.  
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 Na foto abaixo, da década de 1920, se vê 
a casa onde meu pai Adalberto Nicolau Petry 
nasceu, na zona rural do hoje Município de 
Barros Cassal/RS (nota-se a quantidade de 
pinheiros araucária remanescentes no terreno): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Em 1922 meus avós João Silvério e 
Josephina logo se mudaram de Barros Cassal 
para Muçum, mais à leste, no vale do Rio 
Taquari. A título ilustrativo, veja-se a distância 
entre Muçum e a Capital do Estado, Porto Alegre: 

 
Fonte: Google Maps (https://www.google.com/maps). 

Em Muçum nasceram outros dois filhos 
do casal João e Josephina: Asta (1921) e Rubens 
(1923). Muçum tinha esse nome devido à 
presença numerosa de peixes “muçum” no Rio 
Taquari. O muçum é uma espécie de enguia, um 
peixe longilíneo que lembra uma serpente. 

Depois a família se mudou de novo para 
Barros Cassal, para o local chamado de “Barra 

do Jacaré”, às margens do Rio Taquari. Lá meu 
avô João trabalhou no comércio de produtos das 
colônias alemãs e italianas, que eram levadas de 
barco pelo rio (as estradas eram poucas e ruins), 
até a Capital do Estado, Porto Alegre.  

Em Barros Cassal Adalberto Nicolau 
Petry iniciou estudos primários, aos seis anos de 
idade (1926), na escola municipal. Enquanto 
estavam na localidade, nasceu mais um irmão de 
Adalberto, meu tio Victor Hugo (1926). 

Em 1928 meus avós João e Josephina e 
seus 04 filhos se mudaram de novo para Muçum, 
sempre atendendo às necessidades e dinâmicas 
sazonais do comércio da região, no qual João 
Petry estava sempre trabalhando. Já em Muçum 
Adalberto (com 8 anos) continuou os estudos, 
agora na escola da Igreja Católica local, que 
funcionava em uma casa de madeira simples. 

Na foto abaixo (1928) se vê a sala de aula 
improvisada na qual estudava meu pai Adalberto, 
com outras 20 crianças (em destaque, meu pai): 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

Nota-se a rudeza das condições de 
ensino, com pouco conforto. Fazendo o lugar de 
carteiras, eram usadas caixas de madeira antes 
usadas para o transporte de mercadorias. Não 
existiam escolas públicas na região. Portanto, 
eram os próprios colonos locais (produtores 
rurais e pequenos empresários) que financiavam 
as escolas mediante doações. 

https://www.google.com/maps


HISTÓRIA DA FAMÍLIA PETRY
       Por Rodrigo Caramori Petry 

      Advogado e Professor 

 

Personal website: www.rodrigopetry.com.br                          Law firm website: www.atpg.com.br
E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br                                                  E-mail: rodrigo@atpg.com.br

 
34 

Em Muçum nasceram outros dois irmãos 
de Adalberto: Jorge (1928) e Edith (1931). Em 
1931 a família do casal João e Josephina estava 
finalmente formada, com os 06 filhos: Adalberto 
Nicolau, Asta Maria, Rubens Constantino, Victor 
Hugo, Jorge Washington e Edith Terezinha.  

O nome Adalberto é incomum no Brasil, e 
muitos se perguntam sobre sua origem. O nome 
é de origem germânica: Adalbert, em alemão. 
Meu avô escolheu o nome de meu pai Adalberto 
inspirado pelo nome do Príncipe da Prússia 
Adalbert (1811-1873), que havia visitado o Brasil 
em 1842. O príncipe conheceu Dom Pedro II 
(então com 17 anos) e deixou fortes impressões, 
com ampla divulgação da visita nos jornais. A 
comunidade alemã no Brasil alegrou-se com a 
visita do príncipe, guardando por muito tempo a 
memória do acontecimento. 

A visita do Príncipe Adalbert, aos 31 anos, 
veio em uma sequência de visitas que ele fez a 
diversos países, e teve um caráter exploratório e 
investigativo, já que o príncipe estava a buscar 
conhecimentos, culturas e ideias novas.  

Veja-se abaixo a reprodução da pintura 
do retrato do Príncipe Adalbert nessa época: 

 
Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Prince_Adalbert_of_Prussia_(
1811%E2%80%931873) 

Em sua viagem ao Brasil o príncipe era 
comumente chamado de “Adalberto” (forma 
aportuguesada do nome). 

O príncipe passou pelo Rio de Janeiro e 
pelo interior, chegando a fazer uma expedição 
pela Amazônia. Como fruto de suas observações 
nas viagens, o Príncipe Adalberto da Prússia 
escreveu em 1847 o livro “Brasil: Amazonas-
Xingu”, que depois foi republicado aqui em 1977: 

 

 O livro foi republicado em 2002 pela 
Biblioteca on-line do Senado Federal do Brasil 
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1084). 

 Em 1929 a enorme crise econômica 
mundial dificultou também a vida dos colonos e 
produtores no Rio Grande do Sul. Meu avô João 
Silvério sofreu com prejuízos na sua atividade de 
comércio. Meu pai Adalberto Nicolau Petry se 
prontificou a trabalhar ainda criança, aos 09 anos 
de idade, para ajudar economicamente a família.  

Assim o 1º emprego de meu pai Adalberto 
foi logo iniciado em 1929, ainda criança, 
trabalhando como auxiliar geral para pequenas 
tarefas em uma padaria chefiada por um colono 
alemão, que era gentil e ensinava Adalberto. 

Na padaria o pequeno Adalberto fazia de 
tudo um pouco: atendia algum pedido no balcão, 
varria o chão, organizava coisas, fazia entregas. 
Atuava sempre no período da tarde, e lá 
trabalhou por quase dois anos. Na parte da 
manhã, Adalberto estudava na escola. 

Com 11 anos o pequeno Adalberto foi 
matriculado em outra escola, um colégio dirigido 
por freiras católicas da região.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Prince_Adalbert_of_Prussia_(1811%E2%80%931873)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Prince_Adalbert_of_Prussia_(1811%E2%80%931873)
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1084
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Na foto abaixo se vê meu pai Adalberto 
Nicolau Petry aos 11 anos, ainda em Muçum/RS: 

 
Fonte: arquivo pessoal de Adalberto Nicolau Petry. 

E aos 13 anos, Adalberto foi estudar em 
regime de internato no Município de Lajeado/RS, 
no Colégio Lajeadense, dirigido por pastores 
evangélicos protestantes alemães. Entretanto, 
sua família permaneceu em Muçum/RS. A 
educação no internato era melhor, e Adalberto 
permaneceu morando e estudando lá por 2 anos. 

Meu pai Adalberto gostou muito de 
estudar nesse colégio-internato, apesar das 
saudades da família, já que as crianças 
geralmente só viajavam de volta para casa nas 
férias de inverno e de verão, pois o transporte era 
difícil e custoso. O regime de estudos era 
rigoroso, e incluída lições extensas sobre línguas 
estrangeiras: Língua Alemã, Francesa e Latim. 

Em 1935, aos 15 anos, meu pai Adalberto 
concluiu seu aprendizado no ensino básico e 
voltou para a casa dos pais, que haviam agora 
se mudado para a localidade de Dois 
Lajeados/RS para atender a uma oportunidade 
de negócio: o seu pai João Silvério Petry (meu 
avô) iria iniciar um novo trabalho, agora como 
diretor de uma cooperativa de produtos suínos 
(carne de porco, linguiça, banha, etc.). 

Em 1936, aos 16 anos, meu pai Adalberto 
não conseguiu continuar seus estudos (ensino 
médio). Ele sentia as dificuldades financeiras e 

procurou um trabalho em período integral com o 
qual pudesse auxiliar no equilíbrio da família.  

Meu avô João Silvério então conseguiu 
uma indicação para que Adalberto fosse realizar 
exames para concorrer a uma vaga no setor 
administrativo de um banco em Porto Alegre, o 
Banco Pfeiffer S/A. E deu certo: Adalberto foi 
aprovado e iniciou assim seu 2º emprego, agora 
na Capital do Estado do Rio Grande do Sul.  

 E foi nesse ano de 1936 que Adalberto 
sofreu uma crise de apendicite (infecção do 
apêndice que fica no intestino grosso) e teve de 
realizar uma cirurgia de emergência no Hospital 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, uma 
instituição filantrópica mantida pela irmandade 
da Igreja Católica, fundada em 1803. 

Na foto abaixo, dessa mesma época 
(década de 1930), se vê a fachada do Hospital 
da Santa Casa onde foi internado Adalberto: 

 
Fonte: fotografia feita pelo famoso fotógrafo Olavo Dutra (do Estúdio 
“Azevedo e Dutra”), que também registrava importantes fatos da vida pública. 

 Adalberto não se comportou como bom 
paciente. Após alguns dias insistiu para voltar ao 
trabalho no banco, preocupado com o emprego. 
O médico acabou por lhe dar alta antecipada, 
mas, contrariado: e um dia depois, Adalberto 
escorregou na rua e abriram-se os pontos do 
corte da cirurgia no abdômen. Socorrido, foi 
levado ao hospital. Vários dias depois, 
recuperou-se e os pontos cicatrizaram. Ganhou 
alta médica, e voltou ao trabalho no banco.  



HISTÓRIA DA FAMÍLIA PETRY
       Por Rodrigo Caramori Petry 

      Advogado e Professor 

 

Personal website: www.rodrigopetry.com.br                          Law firm website: www.atpg.com.br
E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br                                                  E-mail: rodrigo@atpg.com.br

 
36 

Em 1939, com o início da 2ª Guerra 
Mundial e apesar da inicial neutralidade do 
Brasil, Adalberto ficou apreensivo com a 
possibilidade de o Brasil entrar no conflito, já que 
estava em idade (19 anos) de alistamento militar.  

Assim ficou preocupado durante os anos 
da guerra, mas não chegou a ser chamado para 
a Força Expedicionária brasileira, que foi enviada 
para lutar na Itália e atuou entre 1943-1945. 

O Brasil na Segunda Guerra Mundial 
enviou elementos do Exército e da Aeronáutica, 
ao contrário do que ocorreu na Primeira Guerra, 
quando a força brasileira principal foi a Marinha. 
Foram enviados cerca de 25.000 brasileiros para 
lutar no solo europeu, enfrentando os exércitos 
da Alemanha que ocupavam a Itália na época. 

Um dos motivos da entrada do Brasil na 
Guerra foi o apoio e incentivo dos EUA, vindo 
após seguidos ataques de submarinos alemães 
que torpedearam navios brasileiros no Oceano 
Atlântico (inclusive no mar territorial brasileiro). 

Na foto abaixo, de 1940, meu pai 
Adalberto Nicolau Petry com 20 anos: 

 

Nos anos seguintes, sucessivamente, 
meu pai Adalberto Nicolau Petry foi sendo 
convidado a assumir oportunidades em diversos 
empregos e funções administrativas e gerenciais 

de empresas, ou a gestão de associações e 
cooperativas.  

Durante um tempo, em Caçador/SC, ele 
exerceu o cargo de juiz de paz, celebrando 
casamentos e fazendo cumprir decisões de 
juízes de direito, inclusive mandados de prisão. 

Ao longo da vida acumulou experiências 
em 19 empresas, associações e negócios 
diversos, como se resume no quadro a seguir: 

Experiências profissionais de Adalberto Nicolau Petry 
(sempre na administração e gestão de negócios) 

Nome da empresa/entidade Local Período 

“Padaria do Alemão” Muçum/RS 1929-1931 

Banco Pfeiffer S/A Porto Alegre/RS 1936-1937 

Hexsel & Cia Ltda        
(relógios, consertos e selaria) 

Lajeado/RS 1937-1939 

Associação dos Caixeiros 
Viajantes do Alto Taquari 

Lajeado/RS 1940-1944 

Cooperativa de garimpeiros 
(exportação de pedras preciosas) 

Lajeado/RS 1941-1942 

Indústrias Reunidas Alto Jacuí 
e Curtume Mombelli Ltda. 

Tapera/RS 1944 

Loef & Cia Ltda (comércio de 
caminhões e autopeças) 

Carazinho/RS 1945-1946 

Distribuidora de Tecidos 
Sayon Ltda. 

Porto Alegre/RS 1946-1949 

Tecidos Aragnol Porto Alegre/RS 1949 

Rubens C. Petry Ltda.   
(comércio de secos e molhados) 

Caçador/SC 1950 

Representações Cruzeiro 
(corretora de seguros/outros) 

Caçador/SC 1951-1959 

Representante comercial de 
Máquinas Singer (costura) 

Caçador/SC 1951-1959 

Presidência do Rotary Club  Caçador/SC 1951 

Petry e Cia Ltda. 
(serrarias/madeira de pinho) 

Caçador/SC  1952-1956 

Representação comercial de 
frigoríficos para distribuição 

Umuarama 1954 

Confeitaria Líder Caçador/SC 1960-1964 

Representante comercial da 
Remington do Brasil S/A 
(máquinas de escrever) 

Caçador/SC 1964-1965 

Fundição Becker Ltda. 
(metalurgia) 

Porto Alegre/RS 1965 

Reunidas Transportes S/A Curitiba/PR 1966-2015 
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Como um trabalhador responsável, e que 
dava importância a relacionamentos comerciais 
honestos e também de fraterna amizade, meu pai 
Adalberto Nicolau Petry obteve sucesso em 
diversas funções em sua trajetória profissional. 

Mesmo sem possuir a formação superior 
em administração de empresas (possuía apenas 
o ensino fundamental), consagrou-se no ramo 
em virtude da intensa prática empresarial que lhe 
deu experiência em diversas atividades.  

Atualmente a profissão de administrador 
é regulada pela Lei nº 4.769/1965, exigindo o 
diploma de bacharel para se exercer o cargo de 
administrador. Excepciona-se o caso dos 
administradores práticos que antes da lei já 
tivessem exercido por 5 anos a profissão, como 
era o caso de meu pai Adalberto. 

Em 20/04/1965 Adalberto Nicolau Petry 
(45 anos de idade) se casa em Caçador/SC com 
Neli Caramori (24 anos de idade), em cerimônia 
registrada na foto abaixo: 

 
Fonte: arquivo da família. 

Em 1966 Adalberto recebeu um convite 
de Selvino Caramori (irmão de Neli) para 
trabalhar em Curitiba/PR como gerente de filial 
do grupo empresarial Reunidas Transportes S/A. 
O grupo foi presidido pelo visionário e incansável 
empreendedor Selvino (fundador da empresa em 
1949), até seu falecimento em 1988. 

Na foto abaixo se vê minha mãe Neli 
Caramori Petry, aos 23 anos de idade (1963): 

 

 Da união do casal Adalberto e Neli 
nasceriam 4 filhos, todos em Curitiba, Estado do 
Paraná. Os primeiros foram Adalberto (1968) e 
Aline (1970). Mais tarde, nasceriam os gêmeos 
Rodrigo (eu) e Karina, em 1978. 

O filho mais velho, meu irmão Adalberto, 
é um competente advogado e professor, na área 
trabalhista; e eu (Rodrigo) sou um advogado e 
professor voltado à área do direito tributário. 
Minhas irmãs se tornaram artistas de música 
erudita (orquestral ou “clássica”): Aline é cantora 
lírica e professora de música, e Karina é 
violinista, hoje morando na Alemanha. 

Em 2015, aos 95 anos, Adalberto deixou 
os trabalhos administrativos e seguiu sua vida 
junto à família, trabalhando dia ou outro em seu 
escritório pessoal em casa, na companhia de sua 
esposa Neli, mãe devotada ao cuidado familiar.  

Na foto abaixo (2019), o casal Neli (80) e 
Adalberto (100), em reunião da família: 
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