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POR QUE ACREDITAMOS 
EM SONHOS E NA FORÇA 
QUE ELES TÊM?

A história da humanidade, em grande parte dos últimos 
dois mil anos, foi construída através de relatos, da interpre-
tação de testemunhas que vivenciaram acontecimentos e que 
mesmo sem ter a compreensão da importância do que viam 
ou participavam, de alguma forma permitiram que aquele 
fato ficasse registrado através de tantas formas de expressão 
desenvolvidas pelo homem.

Neste século, com o avanço da tecnologia, tudo está 
documentado, especialmente o que é de natureza pública. 
Sendo assim, contamos com um incrível acervo de relatos 
escritos, imagens e áudios disponíveis sobre quase tudo que 
desejamos saber. Mas, muitas vezes, isso não basta quando 
o que queremos é entender o que de fato provocou aquele 
momento histórico, quais foram os motivos, quem foram as 
pessoas que se envolveram e influenciaram nos desdobra-
mentos.

Acompanhamos, ao longo dos últimos 10 anos, atra-
vés da produção das notícias para as edições do jornal O 
Alto Uruguai, a desafiadora trajetória que levou à conquis-
ta de uma grande obra para a nossa região, que impactará 
no desenvolvimento de aproximadamente 70 municípios. A 
construção da ponte sobre o rio da Várzea, ligando duas mi-
crorregiões, iniciou de uma forma muito especial, dentro do 
berço cooperativista e foi através da cooperação que conse-
guiu se concretizar. 

Ao acompanhar esta história, além de compreender a 
força do cooperativismo como transformadora da realida-
de local, também constatamos que, muitas vezes, pela frag-

PREFÁCIO
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mentação dos fatos, pelo passar dos anos, partes da história 
acabam esquecidas, ou de alguma forma já não são com-
preendidas com a clareza necessária, havendo distorções de 
interpretação e de conexão entre os fatos que se sucederam 
ao longo dos anos.

Sabendo do grande esforço coletivo empregado em cada 
etapa da obra – tema deste livro – e o inevitável desgaste da 
memória coletiva, nos lançamos ao desafio de contar esta 
história, pois também através dela estaremos reverenciando 
a força do cooperativismo e das lideranças da nossa região. 

Desejamos também que ao registrar tantos exemplos po-
sitivos, de espírito comunitário, de resiliência, de união por 
propósitos em comum, possamos inspirar outras iniciativas, 
ajudando a transformar a nossa realidade, traçando um novo 
panorama de desenvolvimento econômico e social. 

Os sonhos se 
realizam para 
quem não desiste 
e continua 
lutando até 
os alcançar”.
Autor desconhecido
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INTRODUÇÃO

SONHOS QUE ATRAVESSAM 
AS DÉCADAS

A região do Médio Alto Uruguai tem na sua bacia hidro-
gráfica, com rios que contornam morros e dividem 
comunidades, uma das principais riquezas naturais, 

que fornecem água para homens e animais. Os rios também 
são atrativos turísticos, balizam o clima e sustentam a vida de 
diversificado ecossistema. Os mananciais que banham a nossa 
região são repletos de cachoeiras e corredeiras, condição ideal 
para a instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 
responsáveis pela produção de energia limpa e sustentável.

Mas esta invejável característica, resultado da geogra-
fia desta região de terras “dobradas”, também oferece seus 
transtornos, como a necessidade de uma boa infraestrutura 
que permita interligar as comunidades próximas, mas afasta-
das socialmente e economicamente pela falta de uma ponte. 
E é neste cenário, de dependência de condições básicas de 
transposição das águas que separam comunidades e famí-
lias, que se passaram os primeiros 70 anos de colonização e 
desenvolvimento da região. O crescimento alcançado certa-
mente teria sido outro caso algumas fronteiras líquidas não 
fossem, muitas vezes, impedimento para que famílias convi-
vessem com mais proximidades, negócios fossem fechados, 
a produção escoada, mercadorias transportadas e até vidas 
tenham sido poupadas.

O anseio de quem cresceu ou reside na região da costa 
do rio da Várzea sempre foi de contar com uma ponte que 
transpusesse esta barreira natural, e permitisse que o desen-
volvimento seguisse seu curso, ignorando a época das cheias, 
não dependendo de barcas ou de percursos com traçados 
que ampliam custos e resultam em tempo extra para quem 
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precisa se deslocar até a outra margem do rio, percor-
rendo poucos metros e não vários quilômetros para 
atingir o objetivo.

Mas para desenvolver uma região é necessário en-
frentar as adversidades e com tenacidade criar as con-
dições para que projetos estratégicos se concretizem. 
E foi no cooperativismo que se encontrou a força e 
resiliência necessária para tornar possível unir duas re-
giões separadas desde o século passado. É na atitude 
de transformar realidades, dar vida a sonhos coletivos, 
que se tornou possível construir uma ponte que per-
mitirá o pleno fluxo do desenvolvimento, impactando 
70 municípios da região.

COOPERANDO 
COM UM SONHO

Ninguém duvida que o espírito cooperativista, ali-
cerçado na força da união, é persistente e corajoso, 
como as águas de um rio, contorna os obstáculos e, 
se necessário for, com ímpeto cria novos trajetos, até 
alcançar seu objetivo. A ponte, que a partir de 2019 
impõe novo ritmo para o desenvolvimento da região 
do Médio Alto Uruguai no Norte do Rio Grande do 
Sul, surgiu dentro da Creluz, e no seu ventre foi ges-
tada grande parte das etapas do planejamento, que 
contou com o olhar vigilante da direção da cooperati-
va, atenta a cada movimento que colocasse em risco a 
continuidade do projeto.

Tornar a ponte uma realidade foi um grande de-
safio coletivo, pois foi necessário mobilizar forças, 
concentrar esforços, superar resistências e a falta de 
crença daqueles que deveriam, pelo seu papel de lide-
rança na sociedade, serem os primeiros a unir esfor-
ços e fazer o sonho se tornar real.

A ponte sobre o rio da Várzea, não ligará apenas os 
municípios de Rodeio Bonito a Liberato Salzano, mas 
encurtará os caminhos entre duas importantes regiões 

Tornar a 
ponte uma 
realidade foi um 
grande desafio 
coletivo, pois 
foi necessário 
mobilizar forças, 
concentrar 
esforços, superar 
resistências e a 
falta de crença 
daqueles que 
deveriam, pelo 
seu papel de 
liderança na 
sociedade, serem 
os primeiros a 
unir esforços e 
fazer o sonho se 
tornar real.



15

do Norte gaúcho. Ela torna histórico o ano de 2019, pois a 
partir deste momento a região passará a contar com um ace-
lerador no desenvolvimento econômico e social, sendo mais 
um importante legado deixado pela força do cooperativismo.

Oportunizar que as pessoas conheçam esta história de 
cooperação, crença e resiliência, mas também de vitória, ins-
pirou a publicação deste livro. Persistir, mesmo quando inú-
meras dificuldades se impõem de forma quase intransponí-
vel, é um exemplo que precisa ser compartilhado e seguido.

Esperamos que a história da ponte e como ela se tornou 
realidade seja inspiradora, que desperte o sentimento de que 
devemos acreditar em nossos sonhos, de que devemos traçar 
os caminhos que nos levem até os nossos objetivos, por mais 
difícil e pedregoso que seja o percurso.

Por isso, resgatar esta trajetória, que começou há quase 
duas décadas antes dos primeiros veículos transitarem so-
bre a nova conexão, é deixar registrados fatos que poderão 
não estar em documentos oficiais, mapas, ofícios, relatórios, 
memorandos. Talvez estes fatos possam ser encontrados 
fragmentados em páginas de jornais, em sites de notícias, 
pois descrevem as articulações, os movimentos e inúmeros 
diálogos de sensibilização e convencimento que foram ne-
cessários para dar forma a ligação entre os dois municípios. 

Mas para quem hoje desfrutará desta estrutura, bem como 
para que as futuras gerações possam compreender melhor 
a relevância desta conquista e o avanço que ela representa, 
buscamos mostrar o cotidiano vivenciado pelas famílias dos 
pioneiros que aqui se instalaram e os percalços enfrentados 
pela falta de uma ponte, como você poderá acompanhar 
através de textos e imagens nos próximos capítulos. São de-
poimentos que emocionam, pois descrevem o dia a dia de ter 
um rio impondo restrições e as consequências destes limites 
que impactaram na vida de muitas gerações.

Conhecer a realidade vivida pelos colonizadores e famí-
lias pioneiras, com as inúmeras dificuldades e tragédias en-
frentadas pela ausência de uma ponte, ajudam a dimensionar 
a importância histórica da conquista documentada neste li-
vro. Revelar os bastidores que resultaram nesta nova etapa 
do desenvolvimento regional também joga luz a um feito 
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que só é possível àqueles que sabem do seu compromisso 
com a coletividade, que conhecem e respeitam sua história 
compartilhando sonhos e realizações. Registrar esta trajetó-
ria, para que seu exemplo não se perca nos porões escuros da 
memória coletiva, é o propósito desta publicação.

A ponte que finalmente se impõe sobre o rio e liga duas 
microrregiões, nos conecta para um novo futuro, para as 
possibilidades que se estabelecem com as conexões transfor-
madoras. É a certeza de que acreditar vale a pena e que todo 
esforço para o bem dá resultado.

É importante esclarecer que este livro não tem o com-
promisso científico de um relato técnico ou documental da 
construção da ponte sobre o rio da Várzea, pode ser con-
siderado um livro-reportagem, pois é baseado em diversas 
matérias que foram publicadas ao longo dos anos, além de 
depoimentos coletados em entrevistas. O propósito que nor-
teia esta publicação é relatar a contribuição fundamental do 
cooperativismo na importante conquista regional, represen-
tada pelo trabalho da Creluz, que se envolveu diretamente 
em todas as etapas de articulação para que a obra fosse rea-
lizada, além de investir recursos financeiros em todas as eta-
pas da construção, iniciando pelos estudos, projetos, compra 
de área e contribuindo ainda com mais um aporte de recur-
sos para garantir a conclusão das cabeceiras da ponte. 

Nesta publicação também são relatados os motivos 
alheios à vontade da Creluz, que resultaram na mudança 
na estrutura da travessia, que inicialmente foi pensada para 
aproveitar o barramento da Pequena Central Hidrelétrica na 
linha Jacinto. Mas ciente de seu compromisso, mesmo após 
o governo federal ter assumido a realização das obras e lide-
ranças regionais conduzirem a gestão, a cooperativa conti-
nuou a zelar pela conclusão da ponte, gesto que demonstra a 
relevância deste projeto para suas lideranças, da força da sua 
palavra, da importância que dá para a qualidade de vida das 
pessoas e da comunidade em que está inserida.

Por último, destacamos o propósito de registrar um mo-
mento histórico, proporcionado por esta importante obra, 
para que também as futuras gerações possam saber de que 
forma começou esta nova fase na trajetória da nossa região.
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LINHA DO TEMPO

Início dos estudos nos rios Guarita, Fortaleza, Braga 
e Várzea para avaliar o potencial hidráulico para ins-
talação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), 
com identificação de 10 pontos. Equipe estava 
atenta para o objetivo de aproveitar o barramento 
para a construção da ponte ligando Rodeio Bonito a 
Liberato Salzano. É identificado ponto ideal loca-
lizado na linha Jacinto, em Liberato Salzano, com 
as condições técnicas para a instalação da ponte no 
barramento. Elaboração de estudos e projetos para 
PCH são iniciados, sinalizando uma travessia com 
aproximadamente 300 metros.  

1991 1999

Início da negociação visando 
adquirir aproximadamente 
220 lotes de terras da área 

identificada com melhor 
potencial para instalação da 

primeira usina, na localidade 
de linha Jacinto. Em paralelo 

são realizados estudos para 
a aquisição de área para a se-
gunda PCH, na linha Apare-

cida, em Novo Tiradentes.

A
rquivo C

reluz
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Creluz busca financiamento 
para a realização dos dois em-
preendimentos previstos para 
serem construídos simultane-
amente, com ganho de escala 
e gerar de forma conjunta, 
aproximadamente 42MW de 
energia. Orçamento inicial 
prevê R$ 236 milhões em in-
vestimentos para a construção 
das duas obras, que irão gerar 
600 empregos diretos no pico 
da fase de execução. 

2000 2001

Com a necessidade de maior 
patrimônio para respaldar 
o financiamento necessá-

rio, Creluz busca através da 
intercooperação, a parce-
ria para viabilizar a obra 

financeiramente. Ganhos em 
outras áreas, como a técni-
ca e de representatividade, 
também são positivos. Em 1º de agosto é criado o Comitê 

Gestor da Coogerva com a participação de cinco cooperati-
vas da metade Norte do Estado. Presidente Elemar Battisti 
estabelece como condição para a consolidação da parceria a 

construção da ponte sobre o barramento da PCH Jacinto.

Pedro N
ovakow

ski/A
rquivo A

U
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Criada formalmente a 
Cooperativa de Geração 
de Energia Rio da Várzea 
Ltda (Coogerva) em 25 de 
junho, em reunião realiza-
da em Porto Alegre, for-
mada pelas cooperativas 
Creluz, de Pinhal, Coprel, 
de Ibirubá; Creral, de Ere-
chim, Certel, de Teutônia e 
Cooperluz, de Santa Rosa. 
Tempos depois a Creral, 
de Erechim, deixa de fazer 
parte da Coogerva.

2002 2011

Durante quase uma década são realizados projetos e 
providenciadas as documentações necessárias para as 

duas obras. Neste ano são conquistados os licen-
ciamentos, que envolveram aproximadamente 17 

órgãos e autarquias. Também, após vários entraves 
burocráticos, Daer-RS aprova a construção da ponte 

sobre o barramento. No final deste ano a empresa 
Reichibiter apresenta orçamento para a construção 
das usinas e questiona a ponte sobre o barramento, 

alegando que se feita em outro local, com melhor en-
caixe das margens, teria os custos reduzidos. Até este 

momento já havia sido investido mais de R$ 18,5 
milhões incluindo as ações mitigatórias e de compen-

sação junto a aldeia indígena e demais comunidades 
onde está prevista a instalação das usinas.

A
rquivo Jornal O

 A
lto U

ruguai
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Considerando a sugestão da 
empresa Tamarindo Enge-
nharia e Consultoria e ainda 
o posicionamento contrário 
das demais cooperativas em 
fazer o investimento para 
construir a ponte sobre o 
barramento, em fevereiro 
a equipe da Creluz vai a 
campo para identificar um novo local para a travessia. Em 14 
de março é apresentado pela Rischbieter o projeto-executivo da 
nova ponte, que é encaminhado para orçamentação visando à 
tomada de decisão para a retirada da travessia sobre o barramen-
to. É necessário encaminhar novos pedidos de licenciamento 
junto ao Daer-RS e municípios. No mês de maio, em função 
da intensa estiagem, é possível realizar em apenas sete dias os 
estudos do leito do rio no local escolhido para a ponte.

2012

É formalizada a decisão das cooperativas que compõem a Cooger-
va de não serem solidárias no custeio dos R$ 6 milhões previstos 

para a construção da ponte. No mês de agosto, o presidente da 
Creluz recebe a visita de lideranças, em nome da Amzop, sinalizan-

do interesse em assumir o compromisso de buscar outra fonte de 
recursos para viabilizar a obra. Creluz disponibiliza, gratuitamente, 
toda a documentação e projetos já realizados. Após intensa articu-
lação, é identificado um recurso junto ao Ministério da Integração 

Nacional. Lideranças e equipe técnica da Creluz trabalham de 
forma conjunta para a aprovação do projeto, possibilitando que 

no dia 31 de dezembro de 2013 seja empenhado no Ministério da 
Integração Nacional os R$ 5,870 milhões que seriam aplicados na 

travessia. Até esta etapa, a Creluz já havia investido R$ 502 mil (va-
lor atualizado em 2019) apenas em projetos para a ponte. A Creluz 
ainda realizaria a compra de área de terras necessárias para a obra.

2013

A
rquivo C

reluz
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Coogerva mantém trabalhos de início das obras das 
Usinas PCH Jacinto e PCH Aparecida, após sucesso 
na comercialização no Leilão do governo federal. 
Celebrado convênio entre os municípios lindeiros as 
usinas para a divisão igualitária dos tributos diretos e 
indiretos que serão gerados futuramente pelas PCHs. 
Em 24 de outubro a Fepam não renova as Licenças 
de Instalação das Usinas da Coogerva e paralisa o an-
damento das obras. Em julho, Fepam libera Licença 
Prévia da obra, faltando ainda conquistar a Licença 
de Instalação, permitindo que a construção inicie. 
É liberado pelo governo federal o primeiro recurso, 
montante de R$ 1 milhão, programado para ser pago 
em quatro parcelas. Repasse só foi concluído em 
2015, em função de 2014 ser um ano eleitoral. 

2014

Letícia W
aldow

/A
rquivo A

U

A
rq

ui
vo

 Jo
rn

al
 O

 A
lto

 U
ru

gu
ai
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Após alguns períodos de interrupção, neste ano, em função 
do ambiente político instável, resultando no processo de 

impeachement da presidente Dilma Roussef, a obra volta a 
ser interrompida no segundo semestre por falta de repasses.

20162015

Durante o ano, iniciam as obras, sendo apenas em 
outubro liberada a segunda parcela de recursos.

G
ustavo M

enegusso/A
rquivo A

U
A

rquivo Jornal O
 A

lto U
ruguai
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Após nova parada, a obra é retomada em abril, mas sem 
a chegada do recurso adicional equipe volta a paralisar as 

atividades de construção, retomando apenas no mês de 
novembro. Durante todo este período a Creluz cedeu lo-
cal para moradia dos trabalhadores da ponte, fornecendo 

ainda energia também gratuitamente.

20182017

Após intensa 
mobilização das 
lideranças é conse-
guida a liberação de 
mais uma parcela 
no valor de R$ 2,3 
milhões, possibi-
litando que a em-
preiteira contratada 
continue os traba-
lhos no primeiro 
trimestre do ano.

A
driana Folle/A

rquivo A
U

A
rquivo Jornal O

 A
lto U

ruguai



25

2019

Audiência pública é realizada pela Creluz e Amzop, 
com o propósito de alavancar junto aos municípios 

os R$ 522 mil que faltavam para concluir as cabecei-
ras da ponte, valor negado pelo governo federal. A 

grande maioria dos municípios se compromete, mas 
apenas R$ 200 mil são viabilizados. Preocupado com 

a conclusão do projeto, presidente da Creluz, com 
respaldo do Conselho, decide complementar o valor 

da parcela necessária para concluir a travessia. Em 
novembro, é liberado o trânsito na ponte e uma inau-
guração formal é programada para o último bimestre 

do ano, permitindo que todos os envolvidos neste 
sonho celebrem a grande conquista.

A
driana Folle/A

rquivo A
U



26



27

Ver os municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano interligados 
por uma ponte, possibilitando que as comunidades das duas margens 
do rio da Várzea pudessem transitar a qualquer tempo, sempre foi o 

sonho de muitos moradores que há quase um século se instalaram na costa do 
rio da Várzea, como era identificada a região na época da colonização, muito 
antes de ganharem novas divisas, se transformando em municípios.

As dificuldades enfrentadas pelas famílias, as tragédias vivenciadas pela 
necessidade de encarar as corredeiras do rio durante as cheias e as limita-
ções econômicas impostas pela ausência de uma ligação física entre as duas 
cidades, que também conectassem regiões de forma mais rápida e eficiente, 
acarretou em atraso no desenvolvimento da região.  

Mas se não é possível voltar atrás e construir um novo começo, sempre 
é tempo de iniciar uma nova etapa, que redefina trajetórias. E é desta forma 
que pode ser interpretada a decisão de lutar pela construção da ponte que 
fortalece laços sociais, dá nova dinâmica à economia regional e do Estado, 
cria novos caminhos que transformam o perfil socioeconômico de todas as 
comunidades impactadas. Mas a realização deste pleito antigo, de um sonho 
coletivo, de uma demanda justa e nobre, só foi possível pela tenacidade de 
quem acredita na soma de esforços, da união e dos propósitos que estão aci-
ma dos interesses individuais.

Em todas estas décadas sem uma travessia não faltaram discursos inflama-
dos, articulações de gabinetes, promessas publicadas em páginas de jornais e 
nunca cumpridas. Mas a necessidade de se construir uma ponte, mesmo que 
com o apoio de lideranças políticas décadas após décadas, não tornou real 
este sonho. Enquanto isso, dentro do cooperativismo, foram anos de mobi-
lização silenciosa pelo importante pleito para as comunidades que circundam 

RODEIO BONITO 
E LIBERATO 
SALZANO, 
PRÓXIMOS, MAS 
SEPARADOS 
PELA FORÇA DA 
NATUREZA
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A comunidade da região que antes era separada pelo rio da Várzea – sem travessia –, precisava percorrer 
mais de 100 quilômetros para chegar na outra margem

o rio da Várzea nesta região e precisam transpor o leito para desenvolver suas 
atividades. Só com o impulso do cooperativismo e a determinação de quem 
sabe da sua responsabilidade em contribuir com o desenvolvimento foi pos-
sível transformar uma expectativa em realidade.
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Ponte entre Rodeio Bonito e Liberato Salzano tem comprimento de 150 metros

Antes da conclusão da travessia, uma barca fazia o transporte das pessoas

Jakson D
al M

agro
A

rquivo A
ltair Savoldi
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O RIO DA 
VÁRZEA COMO 
PERSONAGEM 
DA HISTÓRIA

No final da década de 20, descendentes de imigrantes começaram a 
se estabelecer na chamada costa do rio da Várzea, como era co-
nhecida essa região. Já existiam alguns moradores descendentes de 

portugueses por essas paragens, além de índios caingangues e guaranis. Por 
causa da Revolução de 23, muitas pessoas procuraram lugares “lá nos fundos 
da Palmeira” para escapar da perseguição política. Várias famílias que ainda 
residem nas imediações são descendentes de moradores daquela época. Nas 
décadas de 20/30/40 se deu o maior fluxo migratório, que encontrou difi-
culdades para transpor o rio, atravessando de canoa feita de tronco cavado e 
depois com barquinha tocada a remo. Posteriormente, foram construídas bar-
cas ao longo do rio, que contorna boa parte do município de Rodeio Bonito.

As informações citadas acima, bem como os relatos a seguir foram retira-
dos do trabalho de pesquisa realizada pelo advogado e escritor Altair Savoldi, 
em seu livro “Só a imagem retém o tempo – retrospectiva fotográfica de Ro-
deio Bonito”, lançado em 2012. Ao publicá-lo, além de mostrar como o rio 
sempre impactou o cotidiano das comunidades, desde o início da coloniza-
ção, também é prestada uma homenagem às famílias que têm o rio da Várzea 
como personagem da sua história. Através desta publicação, resgatamos rela-
tos das dificuldades enfrentadas, de tragédias ocorridas e da importância do 
rio para a economia da época, como movimentar o moinho que beneficiava a 
produção agrícola de muitas famílias. São fatos que ainda estão presentes na 
memória de algumas pessoas, virando até tema de música. Os relatos resga-
tados por Savoldi envolvem pessoas que deixaram muitos descendentes, que 
permaneceram convivendo com todos os transtornos causados pela ausência 
de uma ponte e sempre mantiveram a esperança de que esta obra fosse reali-
zada, transformando a realidade de todos.

A importância do rio para a economia é também representada na publi-
cação pelo moinho da família Mânica, que exigiu que fossem detonadas to-
neladas de pedras na margem do rio, possibilitando que uma estrutura de 
moagem fosse instalada para aproveitar a força das águas, chegando a fazer 
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mais de 40 sacas de farinha por dia, produzindo alimento e produtos para 
movimentar a economia da localidade. Por outro lado, o das adversidades e 
infortúnios protagonizadas pelo rio da Várzea, resgata-se a tragédia do Poço 
Feio, que ceifou a vida de três pioneiros da região. Ainda, através do trabalho 
de pesquisa do advogado e escritor, Altair Savoldi, também se apresenta um 
retrospecto de todas as barcas que tiveram o papel de ligar as duas regiões 
e outros municípios, demonstrando o persistente esforço de construir uma 
solução para viabilizar a tão sonhada travessia. São estruturas fundamentais 
para o desenvolvimento de Rodeio Bonito e dos municípios vizinhos, pois 
através delas pessoas transitavam, mercadorias e produção eram escoadas. O 
grande número de barcas em atividade ao longo das décadas, demonstra o 
quanto foram importantes enquanto os investimentos em infraestrutura eram 
apenas um sonho distante.

A
rquivo A

U

Advogado e escritor, Altair Savoldi
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TRAGÉDIA DO 
POÇO FEIO E AS 
TRAVESSIAS PARA 
RODEIO BONITO

Próximo das linhas Bonita e Pires, distante da cidade de Rodeio Bonito, 
respectivamente quatro e sete quilômetros, havia poucos moradores no início 
da década de 40. Eram as famílias de João Astrogildo da Cruz, Quinca Tou-
ro, Antonio Cordeiro Machado, Jesus Laurentino, Ermírio Joaquim da Silva, 
Guilherme Tomasi, Pedro Pires da Silva e outros mais. 

Conta a história, resgatada na publicação de Altair Savoldi, “Só a imagem 
retém o tempo – retrospectiva fotográfica de Rodeio Bonito”, que Antonio 
Cordeiro Machado veio de Lajeado, com a família de Luiz Leseux, que esta-
beleceu-se na linha Jacinto, Liberato Salzano, no final da década de 30, porque 
em Lajeado havia tido um desentendimento com uma pessoa e, para escapar 
de represálias, escondeu-se “nos fundos da Palmeira”, na costa do rio da Vár-
zea, como era conhecida essa região cercada por este rio que circunda Rodeio 
Bonito. As duas famílias incentivavam pessoas daquela cidade a se mudarem 
para essas paragens e, dentre essas famílias, deslocou-se de Lajeado, Celeste 
Deliberalli, com a esposa, Elvira Matuella, e 14 filhos. Eles chegaram até Ron-
dinha, onde terminou a estrada. O agricultor tinha vendido sua propriedade 
no município de onde veio, apurando um bom dinheiro com o que pretendia 
se estabelecer em novas terras. Para dar continuidade à viagem, contrataram 
um carroceiro com uma junta de bois. Dessa forma a família chegou à lo-
calidade de Baitaca, atual município de Liberato Salzano, onde permaneceu 
por quatro dias em um galpão que lhe foi cedido, para se proteger da chuva 
e do frio. Depois, seguiu viagem até a linha Jacinto, chegando à casa de Luiz 
Leseux, antigo conhecido, ainda de quando residiam em Lajeado. A partir daí 
somente poderiam se deslocar a pé e assim fizeram. Todos os membros da 
família carregavam alguma coisa, inclusive as crianças menores com trouxas, 
baldes e outros pertences. O destino era a residência de Antonio Cordeiro 
Machado, na linha Pires, à margem esquerda do rio da Várzea. E, para fazer 
a travessia do rio se utilizaram de uma pequena barca movida a remo, condu-
zida pelo proprietário Quincas “Touro”. Isto foi em 14 de maio de 1940. Na 
propriedade, ficaram 13 meses abrigados em um pequeno galpão.

COLABORAÇÃO
Advogado e escritor, Altair Savoldi
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No mesmo ano, no dia 7 de setembro, pela manhã, Celeste, com 41 anos 
na época, acompanhado do seu amigo que cedeu local para morar, Antonio 
Cordeiro Machado, e seu filho, Eduardo com 23 anos, e mais Adolfo Pires, 
resolveram caçar, se dirigindo para o oeste, em direção à localidade hoje cha-
mada de linha Santa Cruz. Abateram três veados, duas pacas e foram até o rio 
da Várzea onde limparam a carne e a levaram para casa para que todos pudes-
sem se alimentar. Depois do almoço Celeste, Antonio e Eduardo colocaram 
comida em uma marmita e resolveram pescar. Embarcaram em uma canoa de 
tronco de corticeira, em condições mínimas de segurança. Desceram o rio e, 
logo em seguida enfrentaram uma cachoeira, onde o barco acabou virando, 
jogando os três nas águas profundas. Todos morreram afogados. Com a de-
mora no retorno, familiares foram ver o que tinha acontecido com Celeste, 
Antonio e Eduardo e constataram o desaparecimento dos pescadores. O de-
sespero tomou conta de todos os familiares e vizinhos. A notícia se espalhou 
de boca em boca para todas as localidades, dos dois lados da margem do rio. 
Muitas pessoas iniciaram as buscas da maneira que era possível na época. 
Logo abaixo dessa cachoeira tem um remanso, formando um redemoinho, 
chamado de Poço Feio. Foi nesse local que, cinco dias depois, boiou o pri-
meiro corpo que era de Eduardo, logo após surgiu o corpo de Antonio e no 
início da noite, por volta das 19 horas, apareceu o corpo de Celeste. 

Os familiares levaram os corpos já em decomposição, para o pátio da resi-
dência de Pedro Pires, onde aguardaram até o dia seguinte para sepultá-los. O 

O aposentado Arcizo Deliberalli tornou-se proprietário do lote de terras do lado esquerdo do rio da Várzea, 
onde está construída a ponte, tendo sido proprietário desde 1957, vendendo a área em 1993 para Euzébio 
Rogeri. Foi ele quem derrubou o mato para fazer lavoura no local. No outro lado do rio o proprietário no 
passado era Paulino Mânica

A
rquivo A

ltair Savoldi
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A
rquivo A

ltair Savoldi

Arcizo Deliberalli e Gema Finatto Deliberali, em Rodeio Bonito, no dia 10 de março de 2018

mau cheiro era insuportável. Como não existia tábua para fazer os caixões, os 
corpos foram enrolados em alguns metros de tecido preto que adquiriam na bo-
dega de Arlindo Nogueira, na vilinha de Rodeio Bonito (este, anos depois, foi o 
terceiro subprefeito do Distrito). Fizeram três covas na lavoura de propriedade 
de Ormírio Joaquim da Silva, onde enterraram os corpos. Em 1952, os restos 
mortais foram levados para o cemitério de linha Bonita e, mais recentemente, 
os de Celeste e Eduardo foram transladados para o cemitério da cidade.

Aproximadamente nove meses depois da trágica morte do marido Celeste 
Deliberalli, Elvira conseguiu um lote de terras, através da concessão pública obti-
da na Inspetoria de Terras, próximo de onde foi construída a ponte sobre o rio da 
Várzea, na direção oeste, deixando o local 13 meses depois de terem chegado de 
Lajeado. Quando Elvira derrubou o mato para fazer a primeira lavoura, constatou 
que não tinha semente para plantar. No dia seguinte, foi até a casa de Dórico José 
Savoldi, na linha Caçador, onde conseguiu sementes de milho, depois começou o 
plantio com todos os membros da família. 

Arcizo Deliberalli é um dos filhos de Celeste e Elvira. Em 2018, ele estava 
com 85 anos, sendo casado com Gema Finatto, com quem teve oito filhos: 
Ana, Antonio (in memorian), Alceu, Alcides (in memorian), Augustinho, Áu-
rea, Adílio e Alda. Com uma memória de fazer inveja, Arcizo relembra fatos 
da época com nitidez. Seu nervosismo foi notado pelo escritor Savoldi quan-
do ele esfregava as mãos sobre os joelhos, ao ouvir no seu rádio/CD a mú-
sica a “Tragédia do Poço Feio”, gravada por Luiz Carlos Delagerisi e Valdir 
Piovesan, que conta a história que vitimou seu pai e amigos. Ele tinha pouco 
mais de oito anos quando o fato aconteceu. 



35

O MOINHO 
DO PAULINO 
MÂNICA 

Outro relato presente no livro do escritor Altair Savoldi é o da família 
Mânica. Em frente às terras de Arcizo Deliberalli, no outro lado do 
rio, estava a morada de Paulino Mânica. No ano de 1945, o pioneiro 

resolveu instalar um moinho de milho e trigo, produzindo farinha com os ce-
reais com duas pedras. No auge da produção, chegavam a transformar em fari-
nha 40 sacas de milho e trigo por dia, em trabalho ininterrupto e com intenso 
movimento de interessados na compra que chegava de lugares distantes. Para 
dar conta da demanda, foi feita uma barragem logo acima onde foi edificada 
a ponte e a indústria, cuja turbina era movimentada com a força das águas do 
rio da Várzea. A barragem foi construída com a colocação de toras de grápia, 
as quais eram atravessadas no rio e afixadas com parafusos compridos os quais 
eram concretados na laje no fundo do rio, atravessando a madeira e com gros-
sas porcas na parte superior. Sobre as toras foram colocadas em pé no leito do 
rio grossas pranchas, que subiam um metro acima da base. Elas eram fixadas 
na madeira com pregos completando a barragem. A água represada seguia pelo 
lado direito do rio, através de uma vala, por mais ou menos mil metros até a 
turbina que movia o moinho, cujo movimento aumentava dia a dia, porque as 
pessoas comunicavam umas às outras da existência dessa fábrica de matéria-pri-
ma para o alimento das famílias. E era um vai e vem atravessando o rio, além 
das pessoas que chegavam pelo mesmo lado do moinho.

Esta vala deu muito trabalho para ser aberta em frente à chamada Prainha, 
sendo necessária a detonação com explosivos. Em alguns lugares, a altura 
chegava a cinco metros de pura rocha que precisou ser detonada e removida. 
João Astrogildo da Cruz também ajudou na construção dessa vala para dar 
passagem às águas para mover o moinho. 

 Pressentindo ser um bom negócio, por volta da segunda metade da 
década de 40 o senhor Pedro Weissheimer, irmão do barqueiro Oscar, que 
tinha a barca na linha Bonita, instalou um depósito de farinha, próximo onde 
hoje tem o bar da Prainha, de frente para os vestígios do canal, cujas terras 
pertencem atualmente a Luiz Carlos Cruz, trineto de Sarapião e Marica da 
Cruz. Atravessavam os sacos de farinha sobre canoas e assim atendiam os 
fregueses do lado da Palmeira, fornecendo também outras mercadorias.

COLABORAÇÃO
Advogado e escritor, Altair Savoldi
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A necessidade de ter uma travessia está presente em outras passagens 
pesquisadas para a publicação de Altair Savoldi. Segundo relatos regis-
trados, os moradores que colonizaram a região, ainda na primeira me-

tade do século passado, já comentavam da necessidade de construção de uma 
ponte sobre o rio da Várzea, mas sabiam das dificuldades de conseguir a aten-
ção para essa obra junto aos governantes. As comunidades que viviam nas duas 
margens do rio faziam seus pedidos fervorosos por muitas décadas. Talvez o 
maior apelo foi por parte das lideranças de Rodeio Bonito que, quando lutavam 
pela emancipação, tinham o desejo de incluir Pinhalzinho na área territorial. 
O propósito dos rodeienses foi prejudicado pelo rio da Várzea, uma barreira 
natural que dificultava o contato e a integração nos períodos de cheia. Sem uma 
ponte, a única possibilidade de transpor o rio, através da barca, ficava compro-
metida por muitos dias em função das perigosas corredeiras que se formavam. 
No restante do ano, com o rio no seu leito normal a barca do Leseux era a 
responsável pela travessia de Rodeio Bonito até Pinhalzinho-Liberato Salzano. 

Para quem necessitava de transporte coletivo em 1947, estava em operação 
uma linha de ônibus – pertencente a Augustino Garbin e Osório Savoldi – que 
saía de Rodeio Bonito às 7 horas, com destino ao município de Sarandi, passando 
pela comunidade de Baitaca (atualmente Liberato Salzano), Taquaruçu (local que 
foi emancipado o município de Constantina), até chegar a Sarandi, viagem que 
levava em torno das 14 horas. Já na década de 70, entrou em operação outra linha 
de ônibus que saia de Rodeio Bonito, passando pela barca, com destino a Trinda-
de do Sul e Nonoai. Porém, sempre que enchia o rio a população ficava desassis-
tida por muitos dias, até baixar o leito, dando condições novamente de oferecer 
passagem sem maiores perigos. Mercadorias e produtos agrícolas só passavam em 
caminhões cujo peso não ultrapasse 12 toneladas. Inclusive, em uma ocasião, um 
caminhão acabou no fundo das águas pelo fato de ter escapado a corrente que 
prendia a barca na margem e esta se afastou causando o acidente.

Em setembro de 1975, o prefeito de Rodeio Bonito, Antonio Rodolfo Da-
ris, em uma audiência com o governador Sinval Guazelli, que descentralizava 

ONTEM E HOJE, 
OS TRANSTORNOS 
DA FALTA DE UMA 
PONTE
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seu governo na Prefeitura de Passo Fundo, solicitou empenho do Departa-
mento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para que iniciassem os es-
tudos de viabilidade para construção dessa obra. Durante muitas décadas esta 
demanda mobilizou os prefeitos em busca de recursos junto ao governo do 
Estado. Em certa ocasião Danilo Irineu Daris, quando prefeito, em audiência 
com Pedro Simon, levou os anseios da população rodeiense e regional com 
vistas à concretização dessa obra. Mas tudo ficou na promessa.

O deslocamento para Erechim, por parte dos moradores de Rodeio Boni-
to e imediações, era muito difícil via Trindade do Sul, assim como para Passo 
Fundo. Precisavam utilizar a estrada via Pinhal e Jaboticaba, até a BR-386, 
cujo trajeto hoje é praticamente o mesmo da época. O asfaltamento da ro-
dovia ERS-587, ligando Rodeio Bonito-Seberi com a BR-158, facilitou pela 
qualidade da estrada, embora tenha aumentado ainda mais o percurso. 

A falta de uma ponte que ligasse essas duas regiões sempre foi um entrave 
para o desenvolvimento social e econômico. Até os times de futebol tinham 
dificuldades de interagirem porque, em épocas de enchentes não tinham como 
trocarem visitas ou participarem de festas esportivas e celebrações religiosas. As 
visitas entre familiares das duas margens também era problema. Contatos co-
merciais então nem se fala, quanto foi difícil durante muitos anos, minimizados 
com barcas maiores, mas sempre interrompidos e prejudicados pelas cheias.

A
rquivo A

ltair Savoldi
A

rquivo A
ltair Savoldi

Governador Sinval Guazzeli e o prefeito de Rodeio Bonito, Antonio Rodolfo Daris, em audiência em 1975

Chefe do Poder 
Executivo, Danilo 

Irineu Daris, em 
reunião com o 

então governador, 
Pedro Simon, 

também pedindo a 
construção da ponte
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PORTOS, BARCAS 
E PONTES SOBRE 
O RIO DA VÁRZEA 
EM RODEIO 
BONITO 

COLABORAÇÃO
Advogado e escritor, Altair Savoldi

Seguindo com a contribuição 
do advogado e escritor 
Altari Savoldi, esta 

publicação dedica um espaço para 
registrar as barcas que tiveram 
um importante papel na ligação 
entre as duas regiões, desde a 
remota década de 30, época 
onde foi possível ainda encontrar 
registros. Transportando pessoas, 
produção, veículos, as barcas 
movimentaram a economia e eram 
essenciais para o desenvolvimento 
de vários municípios.
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1) Porto e barca da linha Pires

Havia um porto em frente à propriedade de Honório Pires, com uma pe-
quena barca, movida a remo, que ligava a linha Pires com a linha Jacinto, em  
Liberato Salzano. Nela, só dava passagem para animais e pessoas. O proprie-
tário e barqueiro, ou seja, o responsável pela travessia, chamava-se Quincas 
“Touro”, assim conhecido pelo fato de falar muito alto. Foi talvez a primeira 
ligação com aquele município, remontando à década de 30, ou até antes.

2) Porto e barca da linha Bonita

Mais tarde, na década de 50, foi aberto outro porto, mais para baixo, 
em frente ao atual cemitério e colocada uma barca com espia de aço, que 
era de propriedade de Oscar Weissheimer, ligando com a linha Jacinto, em 
Liberato Salzano, cujo barqueiro era João Cordeiro Machado (irmão de An-
tonio Cordeiro Machado que morreu afogado na chamada tragédia do Poço 
Feio) e depois foi Landelfo da Cruz. Após essa barca entrar em atividade, a 
anterior, movida a remo, foi desativada. Essa barca parou de funcionar na 
década de 60.
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Fase da obra entre Rodeio Bonito e Liberato Salzano
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3) Porto da linha Bonita

Esta obra foi construída abaixo do antigo porto da linha Bonita e pró-
ximo de onde tinha uma barragem que movia um moinho na década de 40. 
Está localizada acima da chamada Prainha, distante cerca de três quilôme-
tros da cidade de Rodeio Bonito, ligando ao município de Liberato Salzano, 
através da linha Jacinto. 

A
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Barca utilizada para fazer a ligação entre a linha São Luiz, em Rodeio Bonito, 
e linha Jacinto/Pinhalzinho, em Liberato Salzano

A
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4) Porto e barca do Leseux

Essa barca também com espia, que funcionava bem mais abaixo, começou 
a dar passagem para pessoas, animais e carroças na década de 30 e pertencia 
a Antonio Leseux. Anos depois, era possível passar pequenos veículos, como 
um ônibus, pertencente a Augustino Garbin e Osório Savoldi, que em 1947 
saía de Rodeio Bonito, às 7 horas, com destino a Sarandi, passando por Bai-
taca (atual Liberato Salzano), Taquaruçu (atual município de Constantina), 
até chegar a Sarandi, em torno das 14 horas. Atualmente a barca pertence à 
família de Eleandor Jandrey que há muitos anos adquiriu da família Leseux. 
A barca parou de funcionar em maio de 2019, o que agravou a situação da 
população que usufruia dessa travessia. 

5) Porto e barca dos Índios

Para dar passagem aos indígenas que residiam e residem no Posto Indíge-
na Rio da Várzea, tinha um pequeno porto, cuja travessia era feita de canoa, 
exclusiva para os indígenas. Anos depois foi construída uma barca de madeira 
que dava passagem para pessoas, animais e pequenos veículos. Após, a Creluz 
construiu uma barca metálica, em excelentes condições, como forma de mi-
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tigação legal prevista no acordo firmado visando à instalação de usinas no rio 
da Várzea. Os próprios indígenas cuidam da travessia.

6) Porto e barca Giordani

No final da década de 20, quando a família Giordani (descendentes do imi-
grante Acheleo Giordani) chegou a Rodeio Bonito, adquiriru o direito de posse 
de 100 hectares de terras de Osório Martins, filho do considerado fundador de 
Palmeira das Missões, o sorocabano Atanagildo Pinto Martins. Inicialmente, a 
barca ficava na margem direita do rio. As pessoas faziam a travessia com canoas, 
cavadas em tronco de corticeira. Depois, a família construiu uma pequena barca 

Ligação entre a linha São Pedro do Bocó, em Rodeio Bonito, e o Posto Indígena Rio da Várzea, em 
Liberato Salzano   

A
rquivo A

ltair Savoldi
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movida a remo, que também dava passagem para pessoas, animais e carroças. No 
final da década de 40, a barca já era de espia de aço e melhorada na década de 60, 
dava passagem também para pequenos veículos. Como a estrada que ligava esse 
porto à localidade de Santa Bárbara e Saltinho era muito mal conservada (per-
tencia a Iraí, portanto, muito distante), a balsa aos poucos foi sendo desativada. 
Segundo relatos no livro “Só a imagem retém o tempo - retrospectiva fotográfica 
de Rodeio Bonito”, atualmente existe apenas o porto para travessia com canoa 
possibilitando que moradores da Giordani se desloquem até a cidade, já que fica 
a aproximadamente um quilômetro da sede municipal.

7) Porto, barca do Gambetta e ponte

Esse porto existia desde tempos não precisos e ligava a então Vila de 
Rodeio Bonito a Saltinho e Iraí, com canoas e depois pequenas barcas. 
Com intenso movimento, ao longo dos anos foram melhorando para dar 
passagem a veículos maiores. Entre outros proprietários, pertencia à família 
Pizatto, que depois vendeu para Olímpio Gambetta, o qual foi barqueiro 
por muitos anos sendo ajudado pelos filhos maiores, de modo especial pelo 
Luiz José e Antonio. Após a construção da ponte de alvenaria no início da 
década de 70 a barca foi desativada.

Ligação entre a linha Olaria, em Rodeio Bonito, e as linhas Giordani e Santa Bárbara, em Rodeio Bonito

A
rquivo A

ltair Savoldi
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8) Porto e barca do Fagundes

Para fazer a ligação entre o distrito de Saltinho com a localidade de Pal-
mital que pertencia à então Vila Seca, atual Cristal do Sul, Generoso Odesto 
Fagundes, que morava à margem direita do rio da Várzea, colocou à dispo-
sição uma pequena barca movida a remos e tempos depois era conduzida 
com grossa corda de sisal que atravessava o rio. Tanto ele como os filhos e 
filhas é que faziam a travessia puxando pela corda para que a barca deslizas-
se sobre as águas. Depois que a família mudou-se para a cidade de Alvorada, 
no Estado de Goiás, em pouco tempo esse transporte foi desativado e a 
travessia passou a ser feita apenas através de canoa de tábua.

Ligação entre a cidade de Rodeio Bonito, distrito de Santinho, em Rodeio Bonito, e Ametista do Sul

Ligação entre o distrito de Saltinho, em Rodeio Bonito, e linha Palmital, em Rodeio Bonito

A
rquivo A

ltair Savoldi
A

rquivo A
ltair Savoldi
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9) Porto e barca do Ferminão

Distante da sede do Distrito de Saltinho aproximadamente dois quilôme-
tros em direção à Ametista do Sul, existia um porto que dava passagem para 
pessoas e animais em direção à linha Volta Alegre, que pertencia à então Vila 
Seca, atual Cristal do Sul, cujo morador, na margem esquerda era Fermino 
Pacífico dos Santos. Em 1962, ele construiu uma pequena barca de espia que 
dava passagens, inclusive, para pequenos veículos, cujo barqueiro era seu fi-
lho Amilton. No entanto, a manutenção do porto, especialmente na margem 
direita, era muito difícil pela declividade do terreno e sofria enormes estragos 
durante as enchentes. Como Saltinho pertencia a Iraí, distante mais de 40 
quilômetros, ficava difícil o deslocamento de máquinas para recuperação da 
estrada de acesso. Com essas dificuldades a barca foi desativada em 1972.

Ligação entre o distrito de Saltinho, em Rodeio Bonito, e linha Volta Alegre, em Rodeio Bonito

A
rquivo A

ltair Savoldi
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O DESAFIO DE 
ATENDER COM 
QUALIDADE OS 
COOPERADOS 
NOS DOIS LADOS 
DO RIO 
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Dos 36 municípios atendidos pela Creluz, Iraí, Alpestre, Planalto, 
Liberato Salzano e Sarandi estão na margem oposta a Pinhal, Ro-
deio Bonito, Cristal do Sul, Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, 

Jaboticaba, Novo Tiradentes e Cerro Grande, cidades que integram o centro 
geográfico de carga – avaliado pela relação do consumo de energia. Hoje, a 
Creluz possui aproximadamente 23,3 mil unidades consumidoras ligada na 
área de atuação, que dependem do fornecimento em redes que precisam de 
constante manutenção para manter o padrão de qualidade da cooperativa. Por 
isso, a Creluz, com suas equipes baseadas em Pinhal, enfrentou por muitos 
anos, inúmeros transtornos, sempre que foi preciso sanar algum problema no 
fornecimento de energia às famílias cooperadas moradoras da outra margem 
do rio da Várzea. Tempo e recursos financeiros extras foram necessários para 
vencer a enorme volta que os técnicos precisavam percorrer sempre que havia 
manutenção em localidades no interior de Liberato Salzano e região, onde 
podia se visualizar a margem oposta sem muito esforço, mas que exigia per-
correr aproximadamente 100 quilômetros de estradas em péssimas condições 
de trafegabilidade para chegar.

Durante os períodos de cheia, quando havia dificuldade de travessia uti-
lizando a barca, o único meio das equipes da Creluz se deslocarem até Libe-
rato Salzano, era fazer uma volta de grande extensão, passando por Sarandi e 
Constantina – somando um trajeto de aproximadamente 100 quilômetros –, 
para atender consumidores e moradores que residem a cerca de três a quatro 
quilômetros de Rodeio Bonito, porém separados pelo leito do Várzea. Esta 
situação reforçou os motivos que mobilizaram a luta para a construção da 
travessia, porque além de gerar benefícios econômicos e sociais, também per-
mite maior agilidade no atendimento da equipe técnica da Creluz na sua área 
de atuação. A redução de tempo e custos contribuirá para a saúde financeira 
das famílias atendidas e também da cooperativa.
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Mapa da área de abrangência e atuação da Creluz

 Com famílias cooperadas instaladas nas duas margens do rio da Várzea, 
para fazer o atendimento e manutenção, a Creluz enfrentou inúmeros trans-
tornos operacionais ao longo das últimas décadas. 

Segundo o plantonista da Creluz, em Rodeio Bonito, Jorge Mattos da Sil-
va, sempre que ocorriam alguns episódios de conserto urgente, nem sempre a 
equipe conseguia atender o associado com a agilidade que a cooperativa tanto 
preza, em função da barca não estar funcionando quando o rio estava acima 
do seu nível normal, em dias de intensas chuvas. “Desta forma, tínhamos que 
fazer a volta pela BR-386, o que atrasava, e muito, o atendimento. Em maio 
de 2019 foi bloqueado o funcionamento da barca, então a manutenção das 
redes e as urgências dos associados relativas à energia elétrica, sempre precisa-
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vam de mais tempo, pelo longo percurso que precisávamos fazer. Esta ponte 
vai nos ajudar neste sentido e também auxiliará que caminhões de porte maior 
possam fazer os trabalhos da margem direita do rio, com mais rapidez. Tenho 
certeza que a ponte será um marco na nossa região”, disse Silva.   

Finalmente, um século após as primeiras travessias através de barca rea-
lizadas pelas famílias de imigrantes, a sensibilidade de quem tantas vezes se 
ouviu relatos sobre o quanto aquela obra faria a diferença, para os moradores 
e para a economia regional, teve acolhimento e começou a se concretizar. 
A realização do sonho de contar com uma ponte passou por uma das prin-
cipais cooperativas do Estado, mas especialmente pela visão estratégica de 
seu líder, que motivado pelo anseio de quem nasceu na região e vivenciou 
os transtornos causados pela falta daquela estrutura, fez deste objetivo um 
compromisso, conduzido de forma irredutível até vê-lo tornar-se realidade. 
Foi desta forma que o presidente da Creluz, Elemar Battisti, e sua equipe 
traçaram os caminhos da obra que impactará o futuro do berço do coopera-
tivismo regional. 

A Creluz teve um papel decisivo, desde a realização e custeio da topo-
grafia e dos estudos ambientais e geológicos do leito do rio, da elaboração 
do projeto, envolvendo ainda a constante articulação em todas as etapas. O 
plano inicial da Creluz era construir a ponte sobre o barramento da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH), projetada na linha Jacinto, e entregá-la para a 
comunidade como retorno social pela instalação de duas PCHs no rio da 
Várzea. Porém, como as PCHs ainda não foram liberadas para construção, a 
travessia teve seu projeto mantido e pode ser concluída, mudando de local, 
mas permanecendo na linha Jacinto. A ideia original precisou de adaptações, 
mas o propósito principal foi assegurado e a conquista da travessia hoje é uma 
realidade graças ao caminho relatado nas páginas a seguir.

O primeiro passo rumo ao sonho

No início da década de 90, com a cooperativa em constante expansão 
graças a decisões estratégicas que colocaram a Creluz em uma rota de desen-
volvimento, foram iniciados estudos técnicos com o objetivo de identificar 
locais nos rios da região com condições para instalar novas Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs), possibilitando ampliar a capacidade de geração e o cres-
cimento sustentável da cooperativa. 

Para isso, os técnicos contratados pesquisaram vários rios, como o Gua-
rita, o Fortaleza, o Braga e o Várzea, avaliando o potencial hidráulico para a 
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geração de energia. Neste último, a análise foi mais aprofundada, examinan-
do toda a extensão, pois o inventário deste rio foi feito pela equipe própria 
da Creluz, o que levou a uma avaliação mais detalhada. Foram identificados 
cerca de 10 lugares que podiam gerar energia, mas o que foi levado em consi-
deração, especialmente, foram aqueles pontos que ofereciam menor impacto 
ambiental e de custos. 

Já ciente da vontade do presidente em atender a um sonho da comuni-
dade, a equipe técnica da Creluz ficou atenta para identificar um trecho com 
as condições favoráveis para a construção de uma obra que contemplasse as 
duas necessidades – gerar energia e instalar a ponte. A otimização da estrutura 
de barramento da PCH servindo de base para a travessia era o modelo mais 
inteligente para atingir os dois objetivos. Com o avanço dos estudos sobre as 
condições do rio da Várzea, dois locais se mostraram ideais para aproveita-
mento para geração. De posse dos dados angariados através dos estudos, foi 
escolhida a área na linha Jacinto e depois especificado um local mais próximo 
à cidade de Rodeio Bonito. Estava definido o local. As próximas etapas pre-
cisavam ser vencidas.

Muitos estudos foram discutidos para definir o melhor local para a construção da travessia 

D
ivulgação
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No caminho, muitas etapas a serem vencidas

A construção de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) que produz 
energia limpa e renovável, exige um complexo e custoso processo que envol-
ve pesquisas geológicas, de impacto ambiental, análise de custos, do potencial 
de geração, viabilidade financeira, licenças ambientais, ações compensatórias 
e de mitigação, entre outros requisitos. Além de atender uma série de exi-
gências técnicas, a viabilidade do projeto também depende da proximidade 
com o centro geográfico de carga da Creluz, pois estes locais têm os maiores 
centros de consumo de energia elétrica da cooperativa. A definição também 
leva em consideração as linhas de transmissão das usinas que ficam mais pró-
ximas da sede e, consequentemente, com menor demanda de investimentos, 
por serem mais perto do centro de carga, da subestação, do controle e do 
gerenciamento. 

Vencer todas as estas etapas e exigências e ainda contemplar as condições 
adequadas para a instalação em sua estrutura de uma travessia sobre o rio da 
Várzea, atendendo a um antigo sonho das lideranças da Creluz, era um desa-
fio que motivava ainda mais os profissionais envolvidos diretamente com a 
necessidade de instalar novas PCHs e ampliar a capacidade de fornecimento 
de energia da cooperativa.

Com a escolha do trecho do rio na linha Jacinto foi possível unir o apro-
veitamento da infraestrutura das linhas que escoam a energia – ficando mais 
baratas por estarem dentro da área geográfica base da Creluz, nos municípios 
de Rodeio Bonito e Pinhal.

Mais de cinco séculos analisados

Os estudos da topografia do local apontados pela equipe técnica da Creluz 
como sendo inicialmente o ideal para a instalação da usina com a estrutura 
para a ponte, consideraram o inventário hidrológico com dados dos últimos 
500 anos. Para esta análise, foram acessadas informações armazenadas no 
exterior, com dados da Europa e Estados Unidos. Foram averiguados levan-
tamentos topográficos e de vasão de longo prazo para identificar a zona de 
alague e até onde seria necessário adquirir terras. Seguindo a orientação técni-
ca, foram adquiridas áreas necessárias para o alague e também algumas áreas 
adicionais com o propósito de manter a reserva verde.

O local eleito ofereceu uma série de diferenciais que tornaram o projeto 
especial, como o grande potencial de geração e a localização adequada para o 
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aproveitamento da estrutura de barramento para a instalação da ponte. Cum-
prir com o objetivo de ampliar a geração de energia e ao mesmo tempo en-
tregar para a comunidade uma ponte entre Rodeio Bonito e Liberato Salzano 
começou a se tornar realidade com a decisão de construir a Pequena Central 
Hidrelétrica na linha Jacinto. 

Era hora de dar um novo passo para a materialização do sonho.

O apoio da comunidade e a negociação da área

Encontrado o local com as características adequadas para a instalação de 
mais uma PCH da Creluz, o próximo passo foi adquirir as áreas que seriam 
impactadas pela futura barragem, de acordo com os estudos realizados. Em 
1999 foi dado início a negociação com os proprietários dos lotes na região 
selecionada para o desenvolvimento do projeto de geração de energia elétrica 
no rio da Várzea. Na época, colaboradores da Creluz procuraram os morado-
res das áreas abrangidas, explicando que havia potencial de geração de energia 
no rio da Várzea e que o investimento na PCH iria promover o desenvolvi-
mento econômico, mudando a realidade da região. 

Os cooperados enxergaram “com bons olhos” a geração de energia e pro-
curaram facilitar a venda para a cooperativa, pois assim estariam contribuindo 
com o desenvolvimento da região. Outros viram como uma boa ocasião de 
negócios, pois estavam vendendo áreas que eram de terras dobradas, monta-
nhosas e às margens do rio, sem tanto valor para a produção agrícola.

Com a clareza do importante propósito a cooperativa não teve pratica-
mente nenhuma dificuldade para adquirir as áreas necessárias. Isso se com-
provou ao longo do tempo, pois nenhum antigo proprietário ingressou com 
ação na Justiça questionando a negociação realizada com a Creluz. A ausência 
de demandas judiciais, muito comuns neste tipo de obra, comprovou a con-
cordância do associado que mora às margens do rio em apoiar a cooperativa, 
negociando suas áreas.

 Foram comprados aproximadamente 220 lotes, de vários tamanhos, sen-
do a maioria entre meio a cinco hectares, que pertenciam a pequenas pro-
priedades. Alguns chegaram a 25 hectares. A grande maioria das famílias que 
negociaram lotes eram de associados da Creluz, sendo que poucos foram 
adquiridos de não cooperados.
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Demarcação da extensão da área adquirida para viabilizar a instalação da usina incluindo área de alagamento

Serviços de topografia foram realizados 
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Estudos 
desenvolvidos 
na área 
adquirida
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Em 1999, mais de 220 lotes de terras foram comprados pela Creluz, sendo que a maioria de meio a cinco hectares
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Na mesma época em que foram concluídos os estudos que identifi-
caram o local na linha Jacinto para a instalação da Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH), que também possibilitasse o aproveitamento do 

barramento para instalar a ponte entre Rodeio Bonito e Liberato Salzano, a Cre-
luz desenvolvia sozinha o projeto de construção de outra PCH na linha Apa-
recida. Como o local apropriado para a travessia já havia sido escolhido, em 19 
de janeiro de 1999, a Creluz adquiriu uma área de 16,3 hectares, de José Pessi, 
situados na linha Jacinto, em Liberato Salzano. O objetivo de ampliar a geração 
de energia, e expandir o sistema próprio da Creluz ganhava importante reforço. 

A ideia da construção de duas PCHs foi se fortalecendo a cada dia. O 
mercado de energia estava aberto, com grande demanda e incentivando a 
geração para atender o consumo crescente. A implantação de duas usinas 
somará a geração de 42 MW, o que  triplicará a geração atual da cooperativa, 
proporcionado grande crescimento na capacidade de fornecimento de ener-
gia, resultando em um avanço significativo para a Creluz. 

A proximidade geográfica entre as áreas selecionadas para instalar as duas 
usinas acrescentou um fator positivo para a condução simultânea dos dois 
projetos – a PCH Aparecida e a PCH Jacinto – proporcionando a otimização 
dos recursos. Desde o encaminhamento para a obtenção das licenças am-
bientais junto à Fepam e demais órgãos competentes até o aproveitamento 
dos trabalhadores, o ganho de escala estava previsto com o aproveitamento 
da mão de obra especializada, como os operadores dos equipamentos, que 
quando concluiriam uma etapa em uma das usinas seriam automaticamente 
remanejados para trabalhar na outra obra. 

Outro grande benefício da condução simultânea dos dois projetos era que 
após entrarem em operação, se agregaria um maior volume de energia dispo-
nibilizado para a venda em leilão atraindo um grande número de comprado-
res, o que é positivo, pois a disputa pelo lote resulta em maior valorização do 
que está sendo comercializado. 

JACINTO E APARECIDA: 
DOIS PROJETOS PARA 
OTIMIZAR RECURSOS E 
POTENCIALIZAR RETORNO



57

Com as condições favoráveis foi decido que a PCH Jacinto seria cons-
truída simultaneamente à PCH Aparecida, em um trabalho sincronizado, de 
maior envergadura, com ganho de escala. A visão da Creluz em realizar as 
duas obras, além de conseguir maior geração impactando no sistema elétrico, 
resultaria em maior oferta de empregos, impulsionaria novos empreendimen-
tos e geraria negócios para as empresas estabelecidas, retorno em impostos, 
distribuição de renda, dando uma grande “sacudida” na economia regional. 
Sem dúvida, uma contribuição de grande impacto.

Motivos para instalação das duas PCHs

• Ampliar a geração de 
energia

• Expandir o sistema 
próprio da Creluz

• Aproveitamento de mão 
de obra especializada

• Maior oferta de 
empregos

• Maior distribuição de 
renda

• Gerar 42 MW, 
triplicando a geração 
atual da cooperativa

• Geração de novos 
negócios para empresas 
estabelecidas

• Atender o consumo 
crescente

• Avanço significativo no 
fornecimento de energia

• Dispor mais energia 
para venda em leilão

• Impulsionamento de 
novos empreendimentos

• Receita anual estimada 
em mais de R$ 28 milhões
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Perfil social e econômico dos 
municípios lindeiros aos projetos

 
A construção da Pequena Central Hidrelétrica Aparecida e da Pequena 

Central Hidrelétrica Jacinto geravam a expectativa de se iniciar um novo ca-
pítulo na história dos municípios impactados pelas duas obras. As realidades 
social e econômica de cada comunidade contemplada pelos dois empreendi-
mentos apresentaram, na época, indicadores que espelhavam condições de 
um tímido desenvolvimento, mas que com os empreendimentos de geração 
no rio da Várzea, poderiam ter grande evolução, com melhora na qualidade 
de vida da população. Esta é a expectativa dos moradores que ainda aguardam 
com ansiedade o início das obras, temporariamente paralisadas pela insegu-
rança jurídica que tanto mal faz para o desenvolvimento do nosso país.

Historicamente, o Norte do Rio Grande do Sul era conhecido como uma 
das regiões mais pobres do Estado, possuindo uma economia baseada na 
agricultura em pequenas propriedades, com poucas oportunidades de empre-
go, tendo dificuldades de instalação de grandes empresas devido à distância 
dos grandes centros, malha viária precária, dentre outras dificuldades. Isso fez 

Foto aérea de Rodeio Bonito/RS

D
ivulgação Prefeitura
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Foto aérea de Novo Tiradentes/RS

Foto aérea de Liberato Salzano/RS
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Fonte: http://www.fee.rs.gov.br/indicadores/indice-de-desenvolvimento-socioeconomico/
serie-historica-nova-metodologia/?ano=2012&ordem=idese, acesso em 23/04/2015.

Demonstrativo do Idese nos municípios que 
serão impactados pelas PCHs Jacinto e Aparecida

A coluna ‘ORDEM’ demonstra a ordem de classificação ocupada dentre todos os municípios do Estado

MUNICÍPIO
EDUCAÇÃO RENDA SAÚDE IDESE

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem
Liberato Salzano
Novo Tiradentes
Rodeio Bonito

0,699
0,706
0,685

203º
187º
236º

0,492
0,508
0,618

444º
430º
252º

0,872
0,855
0,846

90º
154º
196º

0,688
0,689
0,716

314º
308º
232º

com que, no passado, boa parte de sua população migrasse para as cidades 
das regiões conhecidas como calçadista e também para a Serra Gaúcha, além 
da Capital do Estado.

Aos poucos esta realidade vem mudando devido à instalação de agroin-
dústrias, frigoríficos, indústrias moveleiras, universidades, consórcios de saú-
de, órgãos públicos com mais serviços disponíveis, ampliação da malha viária 
e também devido ao desenvolvimento e atuação de cooperativas em vários 
segmentos. As cooperativas têm contribuído para o progresso regional, pois 
são fruto da união dos próprios moradores e têm seu foco voltado para o 
desenvolvimento sustentável de toda a comunidade.

Neste contexto, a realidade dos municípios onde estão projetadas as PCHs 
Aparecida e Jacinto não é diferente, conforme pode-se constatar através da 
análise de dados obtidos junto a página eletrônica da Fundação de Economia 
e Estatística do RS (FEE), expostos a seguir. Na página da FEE são encontra-
dos demonstrativos do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), 
que é um indicador – síntese que tem o propósito de mensurar o nível de 
desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul, possibilitando com 
isso avaliar e acompanhar a evolução dos indicadores socioeconômicos dos 
municípios do Estado, bem como fornecer informações para o desenho de 
políticas públicas específicas de acordo com as necessidades municipais. O 
Idese é composto por 12 indicadores, divididos em três blocos: educação, 
renda e saúde. Quanto mais próximo do somatório de mil pontos, melhor é 
o desempenho na área. 

Na tabela a seguir, é apresentado o Idese de 2012, sendo este, o último 
divulgado até o ano de 2018 pela FEE.
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Como demonstrado no quadro, os municípios onde serão implantadas as 
duas usinas ocupam posições bem inferiores na classificação de desenvolvi-
mento do Rio Grande do Sul, destacando-se dentre as últimas posições no 
quesito ‘renda’ e tendo melhor colocação nos quesitos ‘saúde’ e ‘educação’. 
Nesse sentido, é relevante avaliar a contribuição que as duas obras darão ao 
desenvolvimento social e econômico dessa região.

Contribuição dos projetos no 
desenvolvimento econômico e social

Pela grande estrutura que mobiliza para sua construção, fomentando a 
criação direta de centenas de postos de trabalho, abertura de novos empre-
endimentos, impactando no fomento da economia, além de incrementar tem-
porariamente na arrecadação de impostos para os municípios, a instalação de 
usina de geração de energia oportuniza uma série de retornos que impactam no 
desenvolvimento econômico e social dos municípios contemplados pela obra. 

A construção das PCHs Jacinto e Aparecida, além de todo impacto finan-
ceiro que uma obra orçada em R$ 236 milhões deixa no local que recebe o 
empreendimento, o projeto desenvolvido pela Creluz contemplava ainda uma 
importante melhoria na infraestrutura de logística para a região. O aprovei-
tamento do barramento de uma das usinas para fazer a ponte sobre o rio da 
Várzea, ligando Rodeio Bonito a Liberato Salzano, integraria duas microrregi-
ões resultando em um lastro de benefícios sociais e econômicos para dezenas 
de municípios. 

A interligação destas duas regiões possibilitará o fomento na produção 
rural, dando condições favoráveis de logística para que os agricultores de Li-
berato Salzano, Rodeio Bonito e municípios próximos incrementem os inves-
timentos na suinocultura, avicultura e na citricultura. 

Em depoimento publicado na revista Novo Rural, na edição de julho de 
2018, o secretário de Agricultura de Liberato Salzano, Valcir Sacon, falou so-
bre os planos de ampliar a suinocultura no município prejudicados pela falta 
da travessia. “Com o término da obra da ponte sobre o rio da Várzea, que 
ligará Liberato Salzano a Rodeio Bonito, é possível que aconteça uma expan-
são da suinocultura no município, em função do interesse de uma empresa 
integradora. Até agora, o empecilho é justamente a dificuldade em logística”, 
relata Sacon.

Ele explica que o desenvolvimento da suinocultura, possibilitado pela 
ponte, ajudará de forma direta outra atividade importante para a economia 
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local, a citricultura. Com a instalação de novas pocilgas aumentará a produção 
de dejetos de suínos que poderão ser reaproveitados como adubo orgânico 
nas plantações de laranja, reduzindo custos para os produtores e melhorando 
a produtividade e qualidade das frutas.

Além disso, possibilitará que as sobras de dejetos de outras propriedades 
na região de Rodeio Bonito, sejam transportadas e aproveitadas de forma sus-
tentável nas plantações de citros em Liberato Salzano, solução hoje inviável 
em função dos custos de logística.

Já na área industrial, os frigoríficos para abate de suínos nos municípios 
de Seberi e Frederico Westphalen, e de frangos, no município de Trindade do 
Sul, serão impactados diretamente com a melhor infraestrutura de logística, 
podendo aproveitar a produção das duas regiões, gerando o incremento na 
produção primária e fomento das atividades.

Outra medida importante implementada pela gestão das PCHs Jacinto e 
Aparecida foi a celebração em 2014 de um convênio intermunicipal entre Ro-
deio Bonito, Novo Tiradentes e Liberato Salzano para a divisão igualitária dos 
tributos gerados pela comercialização de energia. A execução dos projetos 
proporcionará aos municípios lindeiros um aumento na arrecadação e de toda 
a movimentação econômica gerada pela implantação dos empreendimentos, 
seja pela geração de renda aos trabalhadores, seja pelos tributos diretos (ISS) 
e indiretos (IR, CSLL, ICMS, IPI, INSS, dentre outros). 

Além dos tributos gerados no momento da implantação dos projetos, o 
grande retorno virá quando as usinas entrarem em operação, gerando uma 
receita anual estimada em mais de R$ 28 milhões, o que terá grande impacto 
na elevação do valor adicionado das cidades envolvidas, com mais recursos 
disponíveis para os gestores investirem através de impostos.

O aumento na arrecadação municipal resultará em investimentos na melho-
ria da infraestrutura, da capacidade produtiva e no atendimento de necessidades 
básicas da população, proporcionando também a geração de empregos indire-
tos que por sua vez promovem um ciclo virtuoso da economia local e regional.
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Contribuição na geração de emprego e renda

Um dos requisitos para que uma empresa se instale é a disponibilidade de 
infraestrutura, o fornecimento de energia elétrica de qualidade e que atenda a 
demanda. O não atendimento destes dois requisitos muitas vezes impede que 
empreendimentos sejam abertos. Por isso, a implantação das PCHs também 
tem o potencial de atrair investimentos à região, além de dar condições para que 
as empresas já instaladas ampliem sua produção, devido à disponibilização de 
energia e a possibilidade de fortalecimento das redes de distribuição.

Os empreendimentos Jacinto e Aparecida gerarão aproximadamente 600 
empregos diretos no pico de sua fase de execução, além de empregos indire-
tos no comércio, prestação de serviço, construção civil, dentre outras inúme-
ras atividades que irão fomentar toda a economia regional e que irão perdu-
rar também na fase de operação das PCHs. Essa movimentação econômica 
proporcionará aumento da renda disponível na região, gerando um ciclo de 
crescimento e desenvolvimento sustentável.

Se levarmos em conta a população, segundo o censo de 2010, Liberato 
Salzano estava com 5.780 habitantes, Rodeio Bonito com 5.743 habitantes e 
Novo Tiradentes com 2.277 habitantes, 600 empregos é uma grande deman-
da de mão de obra para todos esses municípios e isso certamente irá aquecer, 
e muito, a economia da região.

Haverá um esforço por parte dos empreendedores em contratar mão de 
obra local, buscando profissionais também na região, proporcionando o cres-
cimento da massa salarial. Esse aumento potencializará a expansão de outros 
setores da economia, principalmente do terciário. O incremento na geração 
de emprego e renda levará ao acréscimo das arrecadações municipais, permi-
tindo assim, a realização de investimentos em infraestrutura, tão necessários 
aos pequenos municípios desta região.

Os exemplos de geração de emprego já foram demonstrados através da 
execução das medidas mitigadoras, quando foram necessários profissionais 
para a realização dos cursos, para a construção da barca, para a realização dos 
estudos de enquadramento tarifário e ainda na execução do ginásio de espor-
tes para a Comunidade Indígena Rio da Várzea.

A motivação e autoestima se afloram quando se visualiza desenvolvimento, 
quando se avista emprego, renda e melhoria de vida, gerando um ciclo de boas 
perspectivas, essenciais para o ser humano, atendendo suas necessidades básicas 
de ter qualidade de vida.
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Capacitação, desenvolvimento 
humano e tecnológico

Cada projeto de geração tem características próprias, com sua potência 
instalada, com seu grau de dificuldades no que se refere à topografia, à geolo-
gia, à vazão, à queda, à interação com a fauna e a flora, apresentadas em seus 
complexos estudos e relatórios ambientais. Para desenvolver projetos como 
as PHCs Jacinto e Aparecida, é levado em conta questões fundiárias, de co-
nexão, tecnologia da informação, estudos de viabilidade econômica, questões 
sociais, estudos detalhados para a otimização dos equipamentos, a fim de al-
cançar a maior eficiência possível, com especificidades próprias em cada fase 
da execução. Para dar conta de tamanha complexidade, é necessário capacitar 
e desenvolver as pessoas e investir em tecnologia, que são capitais subjetivos e 
intrínsecos que vão se somando no decorrer de todo o processo de execução 
da obra. Grande parte disso tudo permanecerá na região, fomentando a gera-
ção de novos investimentos, mesmo que em outras áreas. Serão desafios que, 
após superados, deixarão um legado de aprendizado consolidado.

A travessia que reduz o sofrimento

Atualmente, nos 26 municípios que integram a 19ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde (CRS), surgem 450 novos casos de câncer por ano. Estas pessoas 
da região enfrentam uma desgastante viagem até a cidade de Erechim, refe-
rência regional de oncologia. Em especial para os pacientes que precisam de 
atendimento de saúde, a conclusão da ponte sobre o rio da Várzea significa 
mais que encurtar distâncias, é a redução do desgaste físico e emocional des-
sas pessoas, que já debilitadas, precisam enfrentar o cansaço e os perigos das 
estradas para conseguir recuperar sua saúde.

São inúmeros os benefícios sociais e econômicos proporcionados pela 
construção de duas usinas, que somadas à obra da ponte, deixarão um grande 
legado para a região. Confira no gráfico os principais benefícios dos projetos:
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INFOGRÁFICO DO IMPACTO POSITIVO 
DA INSTALAÇÃO DAS DUAS PCHS

IMPACTO E LEGADO DURANTE 
A CONSTRUÇÃO DAS PCHS

• Capacitação de 
pessoas para atuarem 
na obra, desenvolvendo 
mão de obra qualificada

• Desenvolvimento de 
novos negócios para 
atender a demanda de 
serviços necessários 
nas obras e também dos 
envolvidos na operação

• Obras e ações 
de compensação e 
mitigação beneficiando 
comunidades indígenas

• Aumento na 
arrecadação de 
impostos em função do 
movimento econômico

• Valorização das áreas 
de terras na região das 
obras das usinas

• Geração de 600 
empregos diretos

• Criação de 
reserva verde
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IMPACTO E LEGADO APÓS A 
CONSTRUÇÃO DAS PCHS E DA PONTE

• Melhoria na 
infraestrutura nos 
municípios impactados 
pela obra

• Melhoria na qualidade 
da energia no sistema da 
Creluz

• Maior oferta de energia 
beneficiando instalação 
de novas empresas com 
geração de empregos e 
renda

• Aumento na arrecadação 
de tributos através 
do recolhimento de 
impostos gerados pela 
comercialização da energia

• Receita anual estimada 
em mais de R$ 28 milhões

• Redução na distância 
entre região de Rodeio 
Bonito e Erechim, 
beneficiando a educação 
e a saúde da população

• Redução de custos para 
manutenção de redes de 
energia da Creluz

• Maior agilidade na 
resolução de fornecimento 
de energia para 
cooperados de Liberato 
Salzano e microrregião 

• Consequente 
desenvolvimento do setor 
primário com a melhoria 
da infraestrutura

• Geração de empregos
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No final da década de 90, após os inúmeros estudos e da conclusão dos 
projetos do complexo linha Jacinto, em Liberato Salzano, e complexo linha 
Aparecida, em Novo Tiradentes, a Creluz trabalhava intensamente para tirar 
do papel um grande passo na sua trajetória. A perspectiva positiva do impacto 
dos empreendimentos trazia grande otimismo para toda região. Mesmo com 
o planejamento focado em otimizar recursos e economizar com a condução 
simultânea das duas obras, em função da grande envergadura dos empreendi-
mentos foi constatado que os custos se tornariam substancialmente elevados 
para a Creluz, sob o ponto de vista financeiro. Ao buscar os recursos necessá-
rios na rede bancária, a direção da Creluz se deparou com exigências de mais 
garantias, que precisavam ser respaldadas por um patrimônio superior ao que 
a cooperativa possuía na época. 

A solução encontrada pelo presidente da Creluz, Elemar Battisti, foi a in-
tercooperação, convidando outras cooperativas do setor para entrarem como 
parceiras na construção das usinas PCHs Aparecida e Jacinto. Além de au-
mentar a capacidade de investimento, atendendo as exigências que a rede ban-
cária fazia para financiar os dois empreendimentos, o conhecimento técnico 
a ser compartilhado entre as cooperativas resultaria em mais expertises de en-
genharia, qualificando os projetos. Outra contribuição importante em função 
de todas as parceiras serem do setor de energia, somar-se-ia assim mais força 
de “lobby” perante aos órgãos ambientais e regulatórios, mostrando maior 
união do sistema cooperativo. O objetivo também da união das instituições, 
era que as acionistas adicionassem blocos maiores de energia (que é poder 
extrair melhor o potencial de energia no volume hídrico disponível). 

Desde o primeiro encontro formal com os representantes das coopera-
tivas futuras parceiras, o presidente Elemar Battisti condicionou a consoli-
dação da união à construção da ponte sobre o barramento da PCH Jacinto. 
Se algum dos presentes não concordasse, a orientação da Creluz – dona das 
terras, dos projetos e do sonho de fazer a geração local – era de não entrar 
no projeto. Mas, na época, os representantes das cooperativas entenderam 
que era importante e aceitaram a ressalva, pois reconheciam a importância da 

INTERCOOPERAÇÃO PARA 
REALIZAR SONHOS – A 
CRIAÇÃO DA COOGERVA
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obra, a qualidade do projeto e a excelente perspectiva de lucratividade proje-
tada com a geração das duas usinas.

Durante as negociações para o estabelecimento da parceria entre as coo-
perativas, o presidente da Creluz, Elemar Battisti, argumentou que a ponte, 
também considerada uma ação compensatória pelo impacto da instalação das 
usinas, possibilitaria o aumento do fluxo de caminhões, carretas e outros ve-
ículos da região de Frederico Westphalen/Rodeio Bonito para várias outras 
cidades, como Erechim e Passo Fundo, reduzindo significativamente a dis-
tância que era percorrida para se chegar a esses polos regionais de saúde e 
educação.

Dentre as cooperativas que estiveram presentes no momento da divul-
gação de abertura de participação no projeto, algumas acolheram a ideia e 
iniciaram o diálogo que levou a criação de um comitê gestor, em 1º de agosto 
de 2001, formado pelas cooperativas Creluz, de Pinhal; Coprel, de Ibirubá; 
Certel, de Teutônia; Cooperluz, de Santa Rosa e a Creral, de Erechim. Esta 
parceria foi formalizada através da criação da Cooperativa de Geração de 
Energia Rio da Várzea Ltda (Coogerva).



69



70

Neste período, várias empresas privadas pediram para se associar, reco-
nhecendo a grandeza do projeto. Por ter se tornado uma ação de intercoope-
ração, o grupo já engajado nas PCHs não aceitou, optando por ficar apenas 
com as cooperativas selecionadas inicialmente. 

Ainda em agosto de 2001 foi adquirida de Irassilva da Silva Gheno, na 
linha Aparecida, em Novo Tiradentes, a segunda área de 1,8 hectares, marge-
ando o rio, também destinada à geração de energia elétrica. 

Quase um ano depois, a ideia de geração associada foi oficialmente forma-
lizada. No dia 25 de junho de 2002, no Hotel Continental, em Porto Alegre, 
com o propósito de constituir uma Cooperativa de Geração de Energia Rio 
da Várzea Ltda, nos termos da legislação vigente se reuniram as cooperati-
vas: Creluz – Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Médio 
Uruguai Ltda, de Pinhal, representada pelo seu presidente, Elemar Battisti; 
Certel – Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Ltda., de Teutônia, 
representada pelo seu presidente, Egon Édio Hoerlle; Coprel – Cooperativa 
de Energia e Desenvolvimento Rural Coprel Ltda., de Ibirubá, representada 
pelo seu presidente, Jânio Vital Stefanello; Cooperluz – Cooperativa de Ele-
trificação e Desenvolvimento da Fronteira Noroeste Ltda., de Santa Rosa, 
representada pelo seu presidente, Querino Volkmer; e Creral – Cooperativa 
Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai Ltda., de Erechim, repre-
sentada pelo seu presidente, João Alderi do Prado. Todas as cooperativas 
fundadoras, através de seus presidentes, subscreveram o equivalente ao capi-
tal mínimo, proporcional a sua participação no empreendimento. Em 30 de 
agosto de 2002 foi aprovada pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande 
do Sul a constituição da Cooperativa Central de Geração de Energia Rio da 
Várzea Ltda (Coogerva). A sede da nova entidade foi estabelecida na avenida 
Treze de Maio, 1.348 – B, sala B, Centro, Pinhal. 

A união das cooperativas em uma nova cooperativa foi necessária porque 
inicialmente a ideia era de formar um consórcio, mas o modelo regulatório de 
consórcio de cooperativa não é indicado nestes casos.  

Para nortear as ações da entidade resultante da intercooperação, foram 
elaborados os objetivos, sendo eles, promover a união das cooperativas filia-
das e ampla defesa de seus interesses econômicos e assistenciais, integrando 
suas atividades de geração e comercialização de energia elétrica dos empre-
endimentos PCH Linha Jacinto e PCH Linha Aparecida, situados respecti-
vamente entre os municípios de Liberato Salzano/Rodeio Bonito e Novo 
Tiradentes/Liberato Salzano.
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Matéria publicada no jornal O Alto Uruguai, dia 29 de junho de 2002
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CADASTRO DO CNPJ DA COOGERVA
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DOCUMENTO QUE FORMA A ENTIDADE 
CRIADA PELA INTERCOOPERAÇÃO



74



75



76



77



78



79



80



81

Desde o primeiro momento, no diálogo com as cooperativas parcei-
ras foi estabelecido pela Creluz que uma das condicionantes para a 
construção das Pequenas Centrais Hidrelétricas Jacinto e Aparecida 

era edificar uma ponte sobre o rio da Várzea, aproveitando a estrutura do 
barramento da PCH Jacinto. Esta decisão estava em sintonia com os valores 
da Creluz, que acredita que em todo investimento que é feito, pelo menos 
uma parte do valor aplicado deve resultar em ações sociais. Há várias décadas, 
a população queria a ponte, mas após vários governos ela nunca havia sido 
edificada. Então, a direção da cooperativa decidiu que em vez de oferecer 
outros projetos envolvendo ações sociais era o momento de construir a pon-
te. A necessidade da ligação com os moradores do outro lado do rio era um 
clamor constante, tornando legítima a iniciativa de viabilizar a travessia como 
uma contrapartida social. 

Além do retorno social, a ponte sobre o rio da Várzea também se justificava 
em função da logística necessária para a construção das Pequenas Centrais Hi-
drelétricas (PCHs) Jacinto e Aparecida, que exigiria uma travessia, pois a casa de 
máquinas na PCH Jacinto estava prevista em Liberato Salzano e a subestação 
estaria no lado oposto do rio, ou seja entre Rodeio Bonito e Pinhal. Os ope-
rários, durante a construção da infraestrutura, ficariam do lado direito do rio, 
precisando atravessar o rio frequentemente para dar andamento aos trabalhos. 

Normalmente, nestes casos é construída uma ponte militar, de ferro, estrei-
ta, de apenas uma pista, apenas para passar com as grandes máquinas e descar-
regar também pré-moldados –, mas, mesmo assim, teria um custo considerável, 
e seria desmontada depois da obra. Outra opção era fazer a travessia em cima 
do barramento, deixando, posteriormente, para a sociedade, pois uma ligação 
precisaria ser feita de qualquer maneira. Por isso, os idealizadores do projeto 
optaram por fazer uma obra definitiva e deixar como legado para a região. 

Mesmo com a área das duas PCHs já definida, era necessário avaliar o 
melhor local para a construção da ponte, considerando vários trechos do rio. 
Pela proximidade com Rodeio Bonito e Pinhal, foi sobre o barramento da 
PCH Jacinto considerado o melhor lugar para instalar a ponte. A preferência 
também levou em consideração, que uma das cabeceiras da ponte fica pró-

COMPARTILHANDO 
UM SONHO
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xima à estrada que dá acesso a Liberato Salzano, Trindade do Sul, Nonoai, 
Ronda Alta, Chapecó, Passo Fundo. 

Caso fosse fazer a ponte em outro local, teriam que ser abertos caminhos, 
resultando em aproximadamente 20 quilômetros extras para chegar à estra-
da geral da microrregião de Liberato Salzano. Por estes motivos, a definição 
da escolha foi unânime, até porque a Creluz comprou as terras das regiões 
ribeirinhas envolvidas e cedeu-as para que fossem aproveitadas para abrir ca-
minhos, em aproximadamente um quilômetro, dando acesso à estrada geral. 
Outra justificativa para a escolha do local, é que na PCH Jacinto a barragem 
é mais baixa, garantindo mais segurança para quem vai usufruir da travessia.

De posse de todas estas informações, o presidente da Creluz, Elemar Bat-
tisti, manteve um posicionamento firme junto a Coogerva na defesa deste 
pleito e com uma visão arrojada reforçou que a ponte deveria estar sobre o 
barramento do projeto de geração da PCH Jacinto, localizada entre as comu-
nidades de linha Bonita, município de Rodeio Bonito, e linha Jacinto, interior 
de Liberato Salzano. 

Um passo para trás

Após formalizado o acordo das cooperativas para o desenvolvimento dos 
projetos, vários outros encontros foram realizados para discutir o andamento 
dos trabalhos. A criação da Coogerva, em 25 de junho de 2002, foi uma ini-
ciativa inovadora, porém também desafiadora, pois este formato de relação 
exigia a tomada de decisões conjuntas que nem sempre convergiam para um 
mesmo entendimento. Um dos pontos que gerou questionamentos de algu-
mas cooperativas parceiras foi justamente a construção da ponte definitiva e 
não uma provisória, de menor custo, apenas para a realização das obras. A 
Creluz manteve seu posicionamento, argumentando que esta obra era pro-
metida como retorno social em relação às duas novas PCHs e que para tanto 
foram realizados vários investimentos por parte da Creluz.

 Passado algum tempo, as lideranças das cooperativas parceiras da Creluz 
na Coogerva começaram a manifestar com mais veemência o desejo de retirar 
a ponte do projeto da PCH Jacinto, pois representava um custo adicional de 
aproximadamente R$ 6 milhões, justificando que este investimento deveria 
ser bancado com recursos públicos e não pelas cooperativas. Mesmo com 
tantas discussões relativas à ponte, as cooperativas permaneceram unidas em 
prol das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), sendo que este impasse, en-
tre seguir o combinado inicialmente e construir a ponte ou repassar a respon-
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sabilidade pela obra para o governo federal, levou aproximadamente quatro 
anos. 

Durante este período, para se adequar à legislação e se habilitar ao acesso 
a financiamento, a Cooperativa de Geração de Energia Rio da Várzea Ltda 
teve que ser extinta no formato inicial e se transformar em Sociedade de 
Propósito Específico (SPE), denominando-se então como Coogerva Linha 
Aparecida Energia S.A. e Coogerva Linha Jacinto Energia S.A., a partir de 25 
de setembro de 2014.

A orientação partiu da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que 
determinou o modelo de composição através de uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE), que é regulatória nestes casos. Esta exigência também foi 
feita pelo sistema bancário que financiaria os dois empreendimentos. Base-
ado no modelo jurídico de Sociedade Anônima, cada cooperativa tem uma 
inscrição, cada uma é uma empresa, sendo que o capital formado a partir da 
constituição, com a finalidade de atender a demanda da construção e gestão 
das usinas Aparecida e Jacinto pertence às quatro cooperativas, cuja líder é a 
Creluz. Este processo foi seguido para facilitar o trâmite do financiamento, 
o controle gerencial, o modelo de mercado de locação de energia, atendendo 
também as exigências da Eletrobras, da Aneel, enfim todos os órgãos regu-
latórios do sistema elétrico. Com isso, inevitavelmente, houve a necessidade 
de ajustes documentais e encaminhamentos para todos os órgãos legais, para 
que fosse possível o avanço dos projetos de geração de energia anteriormente 
encaminhados para aprovação. 

Já no ano de 2011, com a conquista dos licenciamentos, que envolveram 
17 instituições, foi estruturada a equipe de trabalho da Coogerva permitindo 
que fosse avançado fortemente para a execução dos projetos das usinas, nos 
quais já havia sido investido aproximadamente R$ 18,5 milhões.

Ações de mitigação beneficiam comunidades
 
Atendendo a Lei nº 9.985 de 2000 (Lei do SNUC), parte dos aproximada-

mente R$ 18,5 milhões investidos pela Coogerva foram destinados para ações 
mitigatórias e compensatórias beneficiando comunidades onde as usinas es-
tão projetadas. 

Os cursos de capacitação já desenvolvidos pela Coogerva, as melhorias na 
área elétrica, ações ambientais e voltadas à saúde da mulher para a Comuni-
dade Indígena Rio da Várzea, bem como cursos sobre arqueologia realizados 
nas escolas dos municípios de Rodeio Bonito, Liberato Salzano e Novo Tira-
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dentes, também são exemplos de iniciativas já realizadas para a capacitação e 
desenvolvimento humano das comunidades. Assim também estão previstos 
programas de educação ambiental para as populações atingidas, os quais aju-
darão a formar uma nova cultura no trato com meio ambiente. 

Comunidade Indígena contemplada com ações

A Comunidade Indígena Rio da Várzea foi beneficiada com várias ações 
de mitigação, sendo que algumas ajudaram a transformar as condições de 
estrutura, dando mais autonomia e qualidade de vida para os indígenas. Ob-
jetivando assegurar a implementação e execução de medidas mitigadoras ou 
compensatórias devido à construção e operação das PCHs Jacinto e Apare-
cida, foi celebrado Termo de Compromisso entre a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e a Coogerva. Após amplo estudo antropológico, feito por es-
pecialistas, e a realização de várias reuniões na Terra Indígena Rio da Várzea, 
foi possível a elaboração de um termo final relacionado às ações a serem rea-
lizadas pela Coogerva, sendo as mesmas homologadas pela Funai, de acordo 
com o relatório fornecido pela própria Coogerva:

• Construção de balsa com capacidade de até 20 toneladas, bem como 
os seus acessos, usada para travessia de veículos, interligando a comu-
nidade com o município de Rodeio Bonito. Medida esta atendida no 
ano de 2010, conforme termo de quitação emitido pela Funai, tendo o 
custo para a Coogerva de R$ 115 mil.

Balsa entregue à comunidade indígena Rio da Várzea

A
rquivo C

reluz
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• Construção de ginásio com dimensão de 15,0m x 25,0m (375 m²), con-
tendo cancha de bochas e sala de informática, já concluído e entregue, al-
terando-se, posteriormente, as dimensões para 22,0m x 32,0m (704 m²), 
em face da solicitação da comunidade em suprimir a sala de informática 
e o quiosque em benefício de área maior para a prática de esportes e 
festas da comunidade. Embora havendo esta compensação, os valores 
disponíveis não atenderiam os custos da mudança do projeto. Contudo, 
a coordenação da Coogerva concluiu que atenderia melhor a demanda 
com uma área maior, bancando esta diferença com novo projeto. Toda 
esta alteração teve o conhecimento da Funai. O custo total deste ginásio 
foi de R$ 700 mil, totalmente bancado pela Coogerva.

Em atividade a balsa entregue à comunidade indígena

A
rquivo C

reluz

Ginásio foi construído para a Comunidade Indígena Rio da Várzea

A
rquivo C

reluz



86

Foto satélite Google Earth, com a localização do ginásio comunitário da Terra Indígena Rio da Várzea em 2018

Parte interna do ginásio possui artesanato indígena pintado nas paredes

A
rquivo C

reluz
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rquivo C
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• Realização de cursos básicos na área ambiental, de saúde e de ele-
tricidade básica, sendo que os mesmos já foram realizados e quita-
dos conforme termos firmados pela Funai. As capacitações na área de 
eletricidade básica foram realizadas por cinco anos consecutivos. Foi 
disponibilizado um número ilimitado de vagas em cada treinamento, 
tendo em todos um bom número de pessoas e um desenvolvimento 
satisfatório. Atualmente, na Comunidade Indígena Rio da Várzea vi-
vem em torno de 600 pessoas e nesse sentido a balsa, os cursos e o 
ginásio servem indistintamente a todos da referida comunidade.

Representante da Coogerva, cacique, representante da Funai e demais membros e lideranças Indígenas 
presentes na entrega das chaves do ginásio

A
rquivo C

reluz
A
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Abertura de uma das capacitações oferecidas na área indígena Rio da Várzea
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Entrega de certificados de um dos cursos realizados na área indígena

A
rquivo C

reluz

Mudança de local e de tamanho da ponte

Enquanto as ações compensatórias eram realizadas por uma equipe da 
Coogerva, outros profissionais intensificavam os trabalhos de implementação 
dos projetos das usinas, atendendo as demandas legais e técnicas, entre elas a 
orçamentação das obras. Análises das especificações e consolidação das pro-
postas técnicas e comerciais, tanto dos equipamentos como dos projetos civis 
também foram realizados durante o ano de 2011.

Durante este ano, também foram enfrentados os entraves para a aprova-
ção do projeto da ponte sobre o barramento. Nem o propósito de realizar 
uma obra que deveria ser custeada pelo poder público evitou os inúmeros 
obstáculos burocráticos junto ao Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer-RS). Para conseguir a aprovação do projeto da construção da 
ponte de 310 metros sobre o barramento, segundo relatos da equipe da Cre-
luz, foram necessárias inúmeras reuniões com a equipe técnica da autarquia 
do Estado, resistente à inovação proposta. Apenas em 21 de março de 2011 
que o Daer aprovou o projeto da ponte.

Entre o final de 2011 e início de 2012, uma das empreiteiras convidada 
pela Coogerva para fazer estudos sobre o custo para a construção das usinas 
apresentou o orçamento e na mesma oportunidade questionou a necessidade 
de manter a ponte sobre o barramento da PCH Jacinto, sugerindo que fosse 
buscado um local do rio onde as margens fossem encaixadas. Justificava que as-
sim seria possível a redução da sua extensão e, consequentemente, do seu custo. 
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Enfrentando, há vários anos, grande resistência das demais cooperativas 
em manter o compromisso com a construção da travessia em função do ele-
vado investimento necessário, naquele momento, a equipe da Creluz acatou 
a sugestão da construtora, entendendo que seria plenamente viável fazer a 
análise da proposta. No entendimento da equipe a travessia também poderia 
servir como ponte de serviço para a execução do projeto da PCH Jacinto e 
ajudar na logística do projeto PCH Aparecida. De imediato foi levada a suges-
tão para a Rischbieter Engenheira, projetista das PCH, para buscar o novo lo-
cal, bem como a viabilidade técnica e financeira da ponte fora do barramento.

Imbuída deste novo desafio e sempre comprometida com a realização do 
sonho da ponte, em fevereiro de 2012 a equipe da Creluz foi a campo para a 
definição do novo local, analisando inicialmente os possíveis acessos e suas 
distâncias dos eixos viários existentes; a topografia, observando sempre a via-
bilidade de corte e aterro; e por último e mais importante, a largura do rio que 
impactaria sobre o orçamento da ponte, porque era buscada uma redução de 
custos. Em função do amplo trabalho de topografia feito na região da PCH 
Jacinto pela equipe da Creluz na década anterior, foi possível reaproveitar 
estudos e adiantar o trabalho e avaliação do novo local da ponte.

A alteração do local da ponte e a saída dela do barramento da usina repre-
sentava uma grande mudança no projeto, com consequências positivas em 
relação a custos e também a riscos relacionados aos demais licenciamentos 
que tornavam mais complexa a entrega da obra. De acordo com o engenhei-
ro da Tamarindo Engenharia e Consultoria, Giovani Gonçalves, o primeiro 
projeto da ponte possuía os pilares sobre o corpo de um vertedouro de 310 
metros, eram 15 vãos livres de 20,28 metros e 14 pilares de 50 centímetros – 
pilares parede, com formato hidráulico para melhor fluxo no vertedouro. Por 
estar sobre o vertedouro, a cota de elevação da ponte ficaria em função do 
nível de água máximo de montante, ou seja, mais alta que a versão da ponte. 
Além disso, com relação aos licenciamentos, como a ponte estava vinculada 
à barragem, qualquer problema nas licenças da usina, impactaria na execução 
da obra da travessia.

Por este motivo e para diminuir os riscos, Gonçalves reforçou que a pon-
te, sendo construída separadamente da barragem da usina, traria vários bene-
fícios, o maior deles, seria a possibilidade desta estrutura possuir cronogramas 
independentes dos da barragem, pois na versão anterior, a edificação da obra 
dependia da construção da barragem. Outra vantagem foi a condição hidráu-
lica, pois a travessia sendo a jusante (na direção que a água corre), poderia ser 
projetada em uma cota mais baixa e foi possível posicionar o eixo em um vão 
mais estreito, encurtando, assim, o comprimento da ponte para 150 metros.
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– Além disso, outro benefício que a Creluz teve com a troca de local, foi 
o aspecto executivo. A geometria da ponte depende de uma análise não só 
do volume final de concreto, mas também de tempo de execução e logística 
da obra. E em uma construção no leito de um rio, sempre corre-se o risco de 
cheias, sendo assim, quanto menos tempo durar a execução dentro do leito, 
há menos riscos. Desta forma, neste novo cenário, a equipe de técnicos optou 
por vãos maiores, reduzindo assim o número de blocos de fundação e, conse-
quentemente, o tempo de execução e o risco –, explicou o engenheiro, Roger 
André Dittrich, da Tamarindo Engenharia e Consultoria.

Em sua nova versão, a travessia possui 150 metros de comprimento, em 
seis vãos de 25 metros e sete conjuntos de pilares. A largura da pista de ro-
lamento é de sete metros. “A vida útil deste tipo de estrutura, passa de 100 
anos, mas vai depender do cuidado que a obra receberá. A manutenção vai 
garantir o funcionamento estrutural da ponte e vida longa, sem risco aos que 
trafegam pela pista”, justifica Dittrich.

A
rquivo C

reluz
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No novo local, com margens encaixadas, travessia foi reduzida para 150 metros

A
rquivo C

reluz
A

rquivo C
reluz
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A geologia da obra 

Após inúmeras variáveis foi definido que o local que conseguiria conciliar 
acessibilidade e menor custo, era 300 metros à jusante do barramento da PCH 
Jacinto. Neste ponto de encaixe do rio, na margem esquerda do Município 
de Rodeio Bonito, encostando-se à rodovia principal que liga o Município 
de Novo Tiradentes e na margem direita ao Município de Liberato Salzano, 
há acesso fácil à rodovia secundária no interior, que imediatamente escoa na 
rodovia principal.

No dia 14 de março de 2012, a Rischbieter apresentou o projeto-executivo 
da nova ponte, o qual imediatamente foi encaminhado para a orçamentação, 
de forma que fosse possível ter os valores para decidir entre manter sobre 
o barramento ou mudar para o novo local. De posse do orçamento, a equi-
pe da Creluz tomou a decisão de tirar a ponte sobre o barramento. Assim, 
era necessário modificar o projeto original e novamente encaminhar para os 
fornecedores civis para novo orçamento, pois foi alterada significativamente 
sua estrutura. Da mesma forma, tinham que informar e alterar a Licença de 
Instalação na Fepam, informar o Departamento Autônomo de Estrada de 
Rodagem (Daer) sobre a modificação do local da ponte e assim também as 
Prefeituras de Rodeio Bonito e de Liberato Salzano, pois as mesmas haviam 
fornecido o licenciamento ambiental dos acessos anteriores e agora precisa-
riam fornecê-los para o novo local.

Uma ajuda inesperada

Enquanto era dado andamento aos procedimentos que formalizavam a 
alteração de onde seria construída a ponte, outras demandas técnicas eram 
necessárias como o levantamento topográfico detalhado das ombreiras e dos 
acessos da nova travessia. Em uma obra deste porte muitos estudos são ne-
cessários como a geologia, pesquisando a origem, a história, a composição e 
as características das áreas das ombreiras e do leito do rio. O local escolhido é 
repleto de corredeiras, o que dificultaria a estabilidade de equipamentos para 
a sondagem geológica. 

Mas uma contribuição inesperada permitiu que trabalho fosse executado 
em tempo recorde e com custos muito baixos. A sorte daria um grande em-
purrãozinho nesta etapa dos estudos. Em maio de 2012, uma grande estiagem 
resultou na redução extrema da vazão do rio da Várzea criando as condições 
ideais para que a equipe técnica fizesse seu trabalho de sondagem do leito do 
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rio no trecho onde seria construída a ponte. 
Este fenômeno proporcionou a sondagem 
sem equipamento para estabilização de bal-
sa, sendo possível entrar diretamente no 
leito do rio, podendo deslocar-se de mar-
gem a margem. 

A equipe da RW Geologia e Geotécnia, 
que realizou o estudo no rio da Várzea para 
a Coogerva em maio de 2012, conseguiu 
executá-lo em apenas sete dias. Segundo o 
geólogo, Rubem Wojahn, a seca ajudou a 
realizar o trabalho pela lâmina de água do rio estar bem baixa, praticamente 
correndo sobre o leito rochoso. “Isso possibilitou o deslocamento da per-
furatriz por dentro do leito do rio, sem a necessidade de uma embarcação 
flutuante e barco. Se o rio estivesse em seu leito normal, necessitaríamos de 
uma logística bem mais complexa e adequada para trabalhar com segurança 
pela forte correnteza da água. Além disso, o valor do trabalho dobraria pelo 
custo do serviço de perfuração”, ressalta o geólogo Daniel Wojahn. Então, 
em função da estiagem, da troca de local, diminuindo a extensão da ponte, o 
custo do trabalho de geologia foi reduzido pela metade.

No local onde a travessia tinha sido projetada foram analisados nove pon-
tos de sondagens geotécnicas. Posteriormente, foi feita a descrição do ma-
terial coletado e encaminhado para o engenheiro responsável, para que ele  
definisse a viabilidade do projeto e calculasse as estruturas. 

A
rquivo C

reluz
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Equipe técnica realizando sondagem do leito do rio, sem necessidade de embarcação flutuante
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Em algumas partes, o número de pedras que sobressaiam 
das águas era tão grande que era possível atravessar à pé

Em 2012, o rio estava tão baixo que era possível ver as pedras, o que facilitou todo o trabalho de análise do 
local para construção da ponte

A
rquivo C

reluz

Com o nível da água muito abaixo do normal, era 
possível ver as folhas no fundo do rio da Várzea

Sucesso no leilão A-5

Ao mesmo tempo em que os projetos das usinas eram readequados em 
relação à retirada da ponte sobre o barramento e executada a nova proposta 
da ponte, durante ano de 2012 também se intensificaram os preparativos para 
a participação da Coogerva no leilão de energia A-5, realizado pelo Ministé-
rio de Minas e Energia, ofertando a energia que seria produzida pelos dois 
empreendimentos. Por ocasião da formatação dos custos para a participação 
do leilão, previsto para dezembro de 2013, as despesas relacionadas aos estu-
dos geológicos foram juntadas ao projeto da PCH Jacinto. Esta decisão, bem 
como o valor da ponte, novamente foi questionada pelas demais cooperativas 

A
rquivo C

reluz
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acionistas e mais uma vez foi levantada a possibilidade de fazer a ponte com 
apenas uma pista. Imediatamente a Creluz se posicionou contrária a essa pos-
sibilidade, defendendo veementemente a manutenção do projeto com duas 
pistas no novo local definido.

O presidente da Creluz, Elemar Battisti, em uma das reuniões da Cooger-
va, foi enfático: “sem ponte não tem usinas, porque eu tenho compromisso 
com os nossos associados, com a opinião pública, com a Associação dos Mu-
nicípios da Zona da Produção (Amzop), que envolve 43 municípios, e com as 
lideranças regionais. Nós precisamos fazer a travessia, senão vocês vão deixar 
a Creluz ´na mão´. Esta obra foi noticiada pelos meios de comunicação da 
região e a população espera por ela com ansiedade”, disse. 

Em todos os questionamentos sobre a necessidade da construção da pon-
te o presidente da Creluz, manteve posicionamento firme pela realização da 
obra, pois este sonho já havia sido incorporado por toda a equipe da Creluz e, 
principalmente, pela comunidade local e regional, passando a ser também um 
vetor de seu desenvolvimento.

Battisti seguiu defendendo a manutenção da ideia da ponte e alertou, du-
rante vários encontros, que a ponte de qualquer maneira iria ser construída, 
nem que a Creluz tivesse que fazê-la sozinha, arcando com os gastos necessá-
rios para a realização da obra.

Paralelo ao impasse que se mantinha com posicionamento das demais co-
operativas em não incluir a ponte se fortalecendo dia a dia, a agenda conjunta 
voltada a dar andamento às usinas se desenvolvida, habilitando a Coogerva a 
participar do leilão de energia A-5, com grande sucesso. Este sucesso motivou a 
todos e deu novo impulso no processo de execução das obras das duas PCHs. 

Um capítulo sem desfecho

Menos de um ano depois do sucesso no leilão A-5, com as obras em pleno 
vapor e com a economia da região sendo impactada positivamente pelas obras 
das duas usinas uma notícia surpreendeu a todos e mais uma vez demonstrou 
na prática a insegurança jurídica em que os empresários e instituições precisam 
conviver no Brasil. Após a Coogerva entrar com o pedido de renovação dos li-
cenciamentos, no dia 24 de outubro de 2014, em uma decisão surpreendente da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), as Licenças de Instalação 
emitidas pela instituição estadual foram indeferidas, resultando na paralisação 
das obras das duas usinas, que já contavam com a autorização para serem cons-
truídas. O órgão ambiental decidiu que o rio da Várzea, onde seriam instaladas 
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as usinas, no Norte do Estado, deveria ficar livre de barramento, por causa do 
suposto impacto que barragens poderiam causar na migração e reprodução de 
peixes, como o Dourado, no rio da Várzea. Na ocasião, o Ministério Público 
Estadual também impôs restrições aos complexos.

Para a imprensa estadual, sempre atenta, o caso que representava o maior 
investimento em andamento na região do Médio Alto Uruguai, o presidente 
do Grupo Creluz e da Coogerva, Elemar Battisti, ressaltou que o grupo de 
cooperativas estava atendendo a legislação, contestando a decisão dos órgãos. 
"Não erramos em nada, não queremos ser penalizados por ter trabalhado 
certo", enfatizou o dirigente. 

A recusa por parte da Fepam em permitir a continuidade dos projetos fez 
com que milhões em investimentos estivessem em risco, além, é claro, do 
sonho e expectativa de milhares de profissionais e moradores desta região tão 
empobrecida que iriam ver novas possibilidades a partir da instalação dos dois 
empreendimentos.

 Este ato remeteu a um longo processo administrativo contra a decisão da 
Fepam, para o qual não foi possível obter êxito e que culminou, necessariamente, 
ao encaminhamento de processo judicial, que se arrasta até a data de hoje.
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Conselho formaliza decisão contrária à ponte

Pouco mais de um ano antes da Fepam determinar a paralisação das obras 
das duas usinas, uma importante decisão foi tomada em decorrência de mais 
de uma década de resistências das cooperativas sócias da Coogerva em cum-
prir com o compromisso assumido de construir a travessia sobre o rio da 
Várzea. Com a manifestação conclusiva da posição contrária dos Conselhos 
das cooperativas parceiras em função do impacto financeiro nos projetos, a 
obra da ponte não seria aprovada nas assembleias. Sendo assim, a construção 
da ponte não seria custeada pela Coogerva.

Por maior que tenha sido o empenho da direção da Creluz em lutar para 
manter o propósito inicial com a ponte, o desfecho da longa negociação foi 
desfavorável ao sonho do presidente Elemar Battisti e sua equipe. Neste mo-
mento, a direção da Creluz viu que não adiantava mais insistir e, com isso, co-
meçou a estudar outras possibilidades para viabilizar a promessa de entregar 
a travessia para a população.
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UNIÃO DE 
ESFORÇOS 
COM NOVA 
ALTERNATIVA

Após anos de articulação e intenso trabalho para realizar o sonho da 
travessia sobre o rio da Várzea, entre os municípios de Rodeio Bo-
nito e Liberato Salzano, a decisão da maioria dos associados da Coo-

gerva, em não incluir a ponte nos projetos das PCHs Jacinto e Aparecida em 
função dos custos que acarretaria, levou a Creluz a buscar uma alternativa 
para cumprir com o compromisso de proporcionar esta importante obra.

Em agosto de 2013, ainda impactado com a mudança no projeto que con-
duzia há mais de 10 anos em conjunto com a equipe técnica da Creluz, o 
presidente Elemar Battisti recebeu a visita de lideranças regionais na sede 
da cooperativa, iniciando naquele momento um novo capítulo desta história. 
Apoiados pela Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e 
liderados pelo prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli, os então ges-
tores de Novo Tiradentes, Edegar Peruzzo, e de Rodeio Bonito, Nilson Dal 
Cortivo – munícipios lindeiros ao rio da Várzea, procuraram o presidente 
Elemar Battisti para externar a vontade coletiva em auxiliar na busca pela 
viabilidade da construção da travessia.

Após o presidente Battisti fazer um relato sobre o desdobramento negati-
vo das negociações junto à Coogerva, as lideranças, representando a Amzop, 
sugeriram que o caminho alternativo seria a busca por recursos junto ao go-
verno federal, já que não era mais possível viabilizar a ponte como até então 
planejado pela cooperativa, vinculada à construção das Usinas Jacinto e Apa-
recida. Agora a edificação da travessia se tornaria uma luta coletiva, liderada 
pela Creluz e pela Amzop, cujos municípios associados somavam quase 290 
mil habitantes, representando uma importante força de mobilização política, 
necessária para a nova estratégia definida para viabilizar a obra.
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Deputado Alceu Moreira com membros da Amzop, conhecendo o projeto da ponte entre Rodeio Bonito e 
Liberato Salzano. O trecho liga as microrregiões de Frederico Westphalen e Erechim

D
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Apoio da Amzop

A ideia da Amzop se mobilizar pela construção da ponte surgiu ainda 
em 2012 na diretoria comandada pelo então prefeito de Seberi, Marcelino 
Galvão Bueno Sobrinho. Mas o apoio mais efetivo foi durante a gestão do 
então prefeito de Caiçara, Zílio Roggia, presidente da Amzop em 2013, tendo 
como secretário-executivo, Luiz Gustavo de Souza, que ficou à disposição 
para articular o projeto da ponte e auxiliou em todas as instâncias seguintes. 
O então prefeito de Pinhal, Edmilson Pedro Pelizari, presidente da associação 
em 2014, também não mediu esforços para apoiar a construção da travessia.

Neste período, a ponte foi pauta de muitos encontros de prefeitos, sempre 
com o intuito de conseguir apoio e encontrar caminhos mais rápidos para ela 
sair do papel o quanto antes. Buscando unir forças e ir em busca de recursos 
em Brasília, várias reuniões foram realizadas na sede da Amzop, em Seberi, 
sempre com apoio de todas as diretorias que estiveram à frente da associação 
entre 2012-2019. 

Além de gestores municipais e das lideranças e técnicos da Creluz, na 
época também participaram de reuniões da Amzop, demonstrando seu apoio 
sobre a demanda, representantes da URI/FW, das Associações Comerciais 
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e Industriais (ACIs), da Cooperativa Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, de 
sindicatos, e do conselho dos hospitais, todos com o foco de diminuir as dis-
tâncias e contemplar a região e, consequentemente, o seu desenvolvimento.
De acordo com o então secretário-executivo da Amzop, Luiz Gustavo de 
Souza, os demais prefeitos da associação também deram apoio à busca de 
recursos para a construção, pensando em encurtar distâncias em especial para 
os pacientes que precisam de atendimento de saúde em Erechim – referência 
regional no tratamento de câncer. Com a nova travessia o tempo da viagem 
até Erechim diminui consideravelmente, reduzindo também o desgaste dos 
passageiros em tratamento oncológico.
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A ponte sobre o rio da Várzea foi pauta de várias reuniões da Amzop

Importância social e econômica mobiliza forças

Somada à questão social, os benefícios econômicos oportunizados pela 
nova travessia davam ritmo às articulações políticas. A criação de novas 
agroindústrias e a necessidade de expansão dos negócios de empresas liga-
das ao setor primário foram fundamentais para alavancar a mobilização de 
lideranças para a realização da obra planejada pela Creluz. As dificuldades de 
logística estavam impactando em vários empreendimentos que prometiam 
movimentar o setor da agropecuária. Em 2013 estava prestes a começar o 
abate de aves no frigorífico em Trindade do Sul – a empresa entrou em ativi-
dade, oficialmente, em maio de 2014 – e existia a possibilidade de ampliar o 
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número de produtores que residiam também no outro lado do rio da Várzea. 
No mesmo período, em Seberi, também havia o movimento para conseguir 
a licença para instalação da Labema (Adelle Foods), inaugurada em maio do 
ano seguinte. Então, a integração dos agricultores com estas indústrias, dos 
dois lados do rio da Várzea, corria o risco de ser inviabilizada devido às dis-
tâncias, especialmente em função do frango, que suporta o transporte de até 
90 quilômetros para chegar ao abate. E por qualquer caminho, partindo dos 
municípios da margem esquerda do rio da Várzea, os acessos todos passavam 
de 100 quilômetros.

As boas perspectivas que se desenhavam no cenário econômico com os 
novos empreendimentos fortaleceram o compromisso das lideranças em con-
quistar a obra. A partir daquele momento, o foco foi voltado para encontrar 
algum ministério do governo federal que disponibilizasse recursos para viabi-
lizar a ponte, ligando as duas importantes regiões do Norte do Rio Grande do 
Sul. Com o apoio da Creluz e a grande capacidade de articulação da Amzop, 
foi realizada uma série de contatos com representantes do governo federal, 
durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, além de intensa busca para 
sensibilizar parlamentares e senadores gaúchos sobre a importância de se ga-
rantir recursos para este pleito regional. 

Durante alguns meses de 2013, mesmo com todo o esforço coletivo das 
lideranças para encontrar algum ministério do governo federal com recursos 
disponíveis para viabilizar a obra da ponte, não se conseguia a liberação dos 
valores necessários.

A partir de um levantamento socioeconômico, que revelou que haviam 
mais de 24 mil cartões do Programa Brasil Sem Miséria distribuídos a famílias 
em situação de vulnerabilidade social na região, configurando um cenário ca-
rente de desenvolvimento, é que foi possível encaixar o projeto da ponte para 
receber recursos disponíveis no Ministério da Integração Nacional. Dentro 
deste ministério está inserida a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que 
tem a função de desenvolver as regiões mais carentes. E para a alegria dos 
“sonhadores” desta obra, em uma das viagens a Brasília as lideranças regio-
nais tiveram a informação de que teriam o pleito atendido. Ao comprovar o 
grande número de famílias em situação de vulnerabilidade a região foi enqua-
drada para receber o recurso para a travessia, com a justificativa de que, com 
a ponte, o transporte de animais seria facilitado, desenvolvendo assim o setor 
frigorífico, gerando mais empregos para a população local.

Mas para acessar a verba disponível era necessário ter um projeto pronto 
e em curtíssimo prazo, aproveitando a janela de oportunidade que parecia se 
concretizar. Neste momento, com o tempo escasso para elaborar um novo 
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projeto, além de não ter dinheiro para a realização dos estudos, os prefeitos 
ligados à Amzop tiveram em mãos, cedidos pela Creluz e Coogerva, o projeto 
e os estudos já elaborados sobre a obra da ponte, documentação passada for-
malmente para o nome do município de interesse, no caso Liberato Salzano. 
Desta forma, foi necessário substituir na documentação o nome da Creluz 
pela Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e Prefeitura 
de Liberato Salzano. O Município de Liberato Salzano ficou como responsá-
vel pela execução do projeto, levantando ainda recursos próprios necessários 
para a primeira etapa, bem como ficou encarregado de realizar as licitações e 
gestão dos recursos públicos destinados para execução da obra.

Como a grande maioria dos municípios passa por constantes dificuldades 
financeiras, seria praticamente impossível a Prefeitura de Liberato Salzano 
conseguir verbas para pagar todos os trâmites e o projeto para a construção 
da ponte, já que os custos são altos. Então, a cedência de toda a documenta-
ção ao município de Liberato Salzano, incluindo o projeto pronto por parte 
da Creluz, foi o que viabilizou a edificação da travessia, levando em consi-
deração o planejamento bem elaborado feito pela equipe da cooperativa e a 
importância da ponte para o desenvolvimento de toda a região. 

 De imediato foi autorizado que a equipe da cooperativa fornecesse todas 
as informações relativas e licenciamento ambiental, cedendo os estudos reali-
zados e necessários à busca de recursos subvencionados pelo governo federal 
via Ministério da Integração Nacional. Prontamente, também foi montado 
um dossiê com as informações e processos solicitados, mantendo os funcio-
nários da cooperativa sempre à disposição para complementações, quando 
necessário. Enquanto aconteciam estas articulações em Brasília, com o su-
porte da Creluz, o prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli, agilizava os 
trâmites para que todos os documentos e licenças necessárias estivessem em 
ordem para atender as exigências burocráticas e legais. Com isso, conforme 
De Carli, a parceria público-privada foi um sucesso, porque cada um fez a sua 
parte e o resultado foi positivo.

No último dia de 2013 foi conseguido o empenho no Ministério da Inte-
gração Nacional de R$ 5,870 milhões para custear a realização da obra. Mas 
este dinheiro só foi conquistado porque o projeto estava pronto, caso con-
trário não haveria tempo hábil para elaborar um novo plano para conquistar 
a verba. O processo de licitação para a edificação da ponte alcançou o valor 
de R$ 5,8 milhões. 

Até esta etapa, só em projetos foram investidos pela Creluz aproxima-
damente R$ 502 mil (valores atualizados em 2019). Durante este período, a 
Coogerva/Creluz ainda bancou a compra de áreas de terras da margem es-
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querda, no município de Rodeio Bonito e da margem direita das áreas já per-
tencentes à cooperativa, nas quais seriam instaladas as cabeceiras e acessos. 
A Creluz também arcou com os custos para o projeto de volumetria (corte e 
aterro), bem com as despesas de engenharia para ajustes no projeto executivo. 
Os investimentos somaram aproximadamente R$ 1 milhão. 

Além de todas as contribuições, com o propósito de ajudar para o melhor 
andamento das obras, a Creluz cedeu as casas para abrigar os funcionários da 
construção das usinas, sem custo de aluguel, para que morassem até edificar a 
travessia, usando a energia da cooperativa, também de forma gratuita.

Após a conclusão da obra, as terras às margens do rio, adquiridas pela Cre-
luz, terão que ser cedias para a Prefeitura de Liberato Salzano. Mas, conforme 
Elemar Battisti, a cooperativa fará a doação de uma metragem maior de áreas, 
porque se um dia a via se tornar estadual ou federal, a distância do rio – a 
área de preservação ambiental – precisa ser maior, então a Creluz terá esta 
precaução, pensando no futuro. Além do projeto para sua construção e os 
levantamentos hidrológicos, geológicos e ambientais, a cooperativa também 
está doando para os municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano 61,5 mil 
metros quadrados de área, onde serão abertos os acessos para a ponte.

Residências construídas pela Creluz, às margens do rio, foram utilizadas pelos funcionários da empresa 
vencedora da licitação para a construção da ponte. Além de não cobrar aluguel das casas, a cooperativa 
também doou a energia elétrica durante todo o período de edificação da travessia

A
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O sonho começa a se tornar realidade

Com o projeto aprovado e os recursos empenhados, em 2014 foi liberado 
o primeiro pagamento, no valor de R$ 1 milhão, que foi repassado em quatro 
parcelas, concluídas somente em 2015, em função do período eleitoral. Com 
as eleições para presidente da República, em outubro de 2014, atendendo a 
legislação vigente, os repasses foram suspensos temporariamente. Outro fator 
político que resultou em atraso no repasse de recursos, impactando no anda-
mento da obra, foi o processo de Impeachment sofrido pela então presidente 
da República, Dilma Rousseff, em maio de 2016.
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Contracapa da edição do jornal O Alto Uruguai de 13 de junho de 2015
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Trabalhos que estavam sendo desenvolvidos no mês de junho de 2016
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Obras no mês de maio do ano de 2016
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Em agosto de 2016 os primeiros pilares já estavam instalados
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Reunião na Prefeitura de Rodeio Bonito, em fevereiro de 2018, tratou sobre a continuidade da construção da ponte

EM CADA ETAPA UMA 
NOVA MOBILIZAÇÃO

Em 2017, as lideranças voltaram a se mobilizar, conseguindo a libera-
ção de mais R$ 2,350 milhões, referentes à segunda parcela do empe-
nho, mas o recurso só foi depositado no final de 2017.

Para tratar sobre a sequência da obra, no dia 3 de fevereiro de 2018, foi 
realizada uma audiência, no Centro Administrativo de Rodeio Bonito. Par-
ticiparam do encontro, o presidente do Grupo Creluz, Elemar Battisti; os 
prefeitos de Rodeio Bonito, José Arno Ferrari, e de Liberato Salzano, Gilson 
De Carli; o vice-prefeito de Rodeio Bonito, Paulo Possamai; o representante 
do governo do Estado, Luiz Gustavo de Souza, e técnicos das empresas pres-
tadoras de serviços ligados à obra.

No fim do encontro, as lideranças manifestaram otimismo em relação à 
continuidade da construção. “Aos poucos, com estes repasses, vamos dando 
seguimento aos trabalhos. Também vamos pressionar o governo federal, com 
todas as nossas forças, para que consigamos ver este sonho de ter a travessia 
concluída tornar-se realidade”, disse De Carli.

Já o presidente da Creluz, Elemar Battisti, esclareceu que estavam sendo 
tomados todos os cuidados para que esta construção não fosse paralisada. 
“Isso porque a ponte é progresso e desenvolvimento que vai melhorar a eco-
nomia, é um grande empreendimento regional e um dos maiores em nível de 
Estado”, afirmou na ocasião expressando a importância da obra.

Em abril de 2018 os operários retornaram ao campo de obras.
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Com a paralisação dos trabalhos na ponte por diversas vezes devido à falta 
de repasses de verbas constantes por parte do governo federal, o orçamen-
to inicial precisou ser acrescido, especialmente, pelo aumento dos materiais 
de construção. Em função disso, foi preciso solicitar um aditivo financeiro 
à União. O recurso adicional, no valor de R$ 522 mil, foi prometido pelo 
governo federal durante audiência realizada por lideranças da região em Bra-
sília, na metade do mês de agosto de 2018. Participaram o então presidente 
da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e prefeito de 
Liberato Salzano, Gilson De Carli, e o prefeito de Seberi, Cleiton Bonadiman. 
Na ocasião, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, garantiu que 
o montante seria empenhado para conclusão da ponte, que estava na fase de 
concretagem final da estrutura.

Ministro Carlos Marun (E), presidente da Amzop, prefeito de Seberi e assessora do deputado federal Marcio 
Biolchi, Cristina Neiva

D
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Porém, o recurso demorou para ser depositado e a soma do período que 
os trabalhos ficaram paralisados alcançou sete meses. Mas com a confirmação 
do valor adicional, em novembro de 2018 as máquinas da empresa responsá-
vel pela construção voltaram ao local. Com isso, a previsão do prefeito Gilson 
De Carli, era que o encerramento das ações na travessia fosse agosto de 2019. 
Porém, este cronograma não iria se concretizar, pelo valor não ser suficiente, 
exigindo nova mobilização das lideranças.  
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Na reta final, mais um percalço a ser superado

O desejo de tornar real a ponte sobre o rio da Várzea para ligar duas regi-
ões, encurtando a distância entre as microrregiões de Frederico Westphalen 
e de Erechim em torno de 100 quilômetros, moveu gestores de várias admi-
nistrações, durante muitas décadas, que esbarravam na questão financeira por 
não conseguirem recursos dos governos federal e estadual. Depois de todo o 
envolvimento da Creluz e a continuidade das tratativas através da Prefeitura 
de Liberato Salzano, com o engajamento da Amzop, a necessidade de contar 
com mais dinheiro, além do orçado, levou a uma nova paralisação nas obras 
da ponte, pois faltariam R$ 522 mil para a etapa das cabeceiras. A situação 
mostrou-se ainda mais preocupante quando o pedido pela complementação 
orçamentária foi indeferido pelo governo federal e a grave crise financeira nas 
contas públicas sinalizava que não era possível mais contar com este caminho, 
ao menos a curto ou médio prazos. Ou se deixava a obra parada, aguardando 
uma mudança nas condições financeiras do país para ter um cenário mais 
favorável ao novo pedido de complementação de verbas, ou se iniciava outra 
mobilização, desta vez para alavancar os recursos na região.

Desta forma, no dia 25 de junho 2019, foi promovida uma audiência pú-
blica, na sede da Fundaluz, em Pinhal, com grande número de lideranças de 
toda a região, para buscar o comprometimento, especialmente dos prefeitos 
na alavancagem do recurso necessário para concluir as obras. O propósito era 
promover um rateio da despesa pendente entre os municípios associados à 
Amzop, com cada um destinando o que fosse possível, respeitando as indivi-
dualidades orçamentárias. Alguns prefeitos presentes prontamente manifesta-
ram seu apoio financeiro, como o de Ametista do Sul e o de Pinhal. 

Antes da audiência pública iniciar foi realizada uma reunião do Conse-
lho da Creluz, oportunidade que o presidente Elemar Battisti apresentou a 
proposta de que a cooperativa, pelo seu envolvimento com a obra e com 
o desenvolvimento econômico e social da região, caso necessário, poderia 
complementar o valor total a ser arrecadado junto aos municípios. O con-
selho da cooperativa aprovou por unanimidade a iniciativa e o conselheiro 
Amauri Miotto tornou pública a decisão, durante a reunião, enaltecendo a 
visão do presidente da cooperativa em destinar o apoio da Creluz em mais 
esta importante contribuição para o progresso da região. “Estamos dando 
todo este apoio, porque acreditamos que a ponte auxiliará para a geração de 
renda destes municípios, que ela trará o desenvolvimento regional e também 
porque temos nosso papel social, enquanto cooperativa de ajudar nossas co-
munidades”, frisou Battisti, durante a audiência pública.
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O presidente eleito da Famurs, prefeito de Palmeira das Missões, Eduardo 
Russomano Freire, também participou do evento, além de várias lideranças 
e autoridades regionais e estaduais, os conselhos de Administração, Ética e 
Fiscal do Grupo Creluz, e a auditoria externa da Dickel & Mapffi.

A partir deste evento, a equipe da Amzop contatou diretamente com os 
demais prefeitos envolvidos, para saber quanto cada um poderia ajudar fi-
nanceiramente para alcançar o total de R$ 522 mil – valor suficiente para ter-
minar a obra. Visando a legalidade destes repasses por parte das prefeituras, 
o secretário da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), 
Luiz João Queiroz, buscou orientação da equipe do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) de Frederico Westphalen. A equipe do TCE orientou que os 
municípios poderiam contribuir com verbas, desde que enviassem às Câma-
ras de Vereadores um projeto de lei para firmar convênio com a Prefeitura 
de Liberato Salzano – que contratou a obra. “Elaboramos uma minuta com a 
devida justificativa e encaminhamos aos municípios, de forma igualitária, para 
que tudo fosse feito dentro da lei”, disse Queiroz.

A
driana Folle

Prefeitos e demais representantes de Executivos regionais se comprometeram em ajudar concluir a ponte

Com a garantia de apoio financeiro por parte dos chefes dos Poderes Exe-
cutivos da região e do Grupo Creluz, as obras para a construção das cabecei-
ras foram recomeçadas no início do mês de julho de 2019.
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Até o fim do mês de julho de 2019, 29 municípios da região já haviam 
sinalizado positivamente para auxiliar financeiramente na última fase da obra. 
O valor total arrecadado junto às prefeituras foi de R$ 250 mil, ainda insufi-
ciente para a conclusão da obra (R$ 522 mil). Como já aprovado pelo Con-
selho da cooperativa, o Grupo Creluz fez a doação dos R$ 272 mil restantes. 

Os municípios que manifestaram apoio financeiro foram: Ametista do Sul, Boa 
Vista das Missões, Cerro Grande, Constantina, Cristal do Sul, Erval Seco, Frederico 
Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Novo Tiradentes, Novo Xingu, 
Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, São Pedro das Missões, 
Seberi, Taquaruçu do Sul, Trindade do Sul, Ronda Alta e Vista Alegre.

O prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli, elogiou a ajuda dos pre-
feitos em prol deste projeto. “O auxílio das prefeituras demonstra a unidade 
da região e isso é importante para mostrarmos nossa força. Que esta contri-
buição dos municípios para a ponte sirva de exemplo para nós avaliarmos 
que juntos somos mais fortes, inclusive para focarmos em novas demandas 
necessárias de serem executadas na região”, disse De Carli.

Para agravar ainda mais a situação da dificuldade de acesso, desde maio de 
2019, os municípios de Rodeio Bonito e Liberato Salzano estiveram isolados, 
já que a balsa que fazia a travessia pelo rio da Várzea foi interditada em defi-
nitivo pela Marinha do Brasil, fato este que tornou a decisão de concluir esta 
obra ainda mais importante.

Com este aporte financeiro por parte dos municípios e mais uma vez ajuda 
da Creluz para terminar os trabalhos, após quatro anos intercalados entre as 
obras interrompidas e retomadas, a ponte sobre o rio da Várzea foi liberada 
ao trânsito no mês de novembro de 2019. No fim do mês de setembro, foi 

Equipe responsável pela obra retomou os trabalhos em julho de 2019
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concluída a construção dos guarda-corpos e guarda-rodas, e também foi feito 
o nivelamento da última camada da estrutura. No começo de outubro, as 
ações foram voltadas para a concretagem e à construção das cabeceiras.

Sem dúvida a iniciativa da Creluz em mobilizar esforços e recursos para a 
construção da ponte sobre o rio da Várzea e depois, o trabalho conjunto da 
cooperativa de eletrificação rural, associação de municípios e lideranças polí-
ticas são um marco histórico na trajetória da região Norte do Estado. É mais 
um belo exemplo de como a união de forças é transformadora de realidades. 

Obras do guarda-corpos e guarda-rodas foram finalizadas no fim do mês de setembro de 2019
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O município de Pinhal – que repassou R$ 25 mil – foi o primeiro a depositar o valor para continuidade da obra. A 
assinatura ocorreu no dia 1º de agosto de 2019, em cima da ponte, com a presença do prefeito Edmilson Pelizari, seu 
vice, Luiz Carlos Pinto, do presidente da Creluz, Elemar Battisti, e do prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli

D
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A coragem de lutar por um sonho

Todos os envolvidos no processo sabiam que não seria um caminho fácil 
de ser percorrido. Mesmo assim, uma liderança política se propôs a enfrentar 
as dificuldades que pudessem surgir e “abraçou” de forma especial a luta pela 
conquista do ideal de ver a travessia construída. Prefeito de Liberato Salzano 
por duas gestões (2013-2016 e 2017-2020) e presidente da Associação dos 
Municípios da Zona da Produção (Amzop) durante o ano de 2018, Gilson De 
Carli estava comprometido em viabilizar a obra, ciente do impacto que cau-
saria na economia do seu município e de toda região.

A sua justificativa para se manter na busca deste so-
nho, mesmo com as enormes barreiras que sabia que 
precisaria enfrentar, faz todo o sentido, o que, aliás, lhe 
deu forças para não esmorecer e seguir em frente para 
conseguir recursos, visando à construção da obra. A 
vontade de ter uma ligação com a região do lado es-
querdo do rio da Várzea (em direção do rio Uruguai) 
vinha de muitos anos, o que o fez ter ânimo de conti-
nuar apostando no projeto. De Carli conta que nasceu 
em Liberato Salzano e conviveu no comércio da sua 
cidade natal toda a sua vida, portanto tinha contato 
com grande número de pessoas diariamente. “Todos 
que vinham até nosso município, diziam que era fim 
de linha, que era difícil chegar, porque as ligações com 
outras microrregiões eram ruins demais, o que os des-
motivava a transitar até Liberato Salzano. Além disso, 
em épocas de chuvas fortes, enchentes, praticamen-
te o município ficava isolado até as águas baixarem e 
termos novamente condições de trafegabilidade. Com 
isso, cresci ouvindo críticas e pedidos das pessoas para 
termos acessos melhores, e isso incluía a edificação da ponte sobre o rio da 
Várzea. Isso tudo me fortaleceu e motivou para continuar focado neste pro-
jeto, buscando a construção”, relatou De Carli.

Após eleito prefeito, o gestor tinha uma possibilidade maior de conseguir 
atender os anseios da comunidade. E ainda no começo da primeira adminis-
tração, em 2013, se empenhou para encontrar alternativas para poder ver a 
ponte construída. Após analisar com seus assessores da prefeitura quais pos-
sibilidades eram possíveis, a liderança viu que a única chance que tinham de 
poder concretizar a obra seria com a ajuda da Creluz, que já tinha o projeto e 

Nem mesmo os 
mais confiantes 
neste projeto 
acreditariam 
com tanta 
convicção no 
caminho que 
sugerimos para 
viabilizar a 
construção, como 
o presidente 
Battisti 
acreditou”
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estudos prontos. Com esta decisão, De Carli convidou os então prefeitos de 
Novo Tiradentes, Edegar Peruzzo, e de Rodeio Bonito, Nilson Dal Cortivo – 
munícipios também lindeiros ao rio da Várzea –, para uma reunião com o pre-
sidente da cooperativa, Elemar Battisti, que também sonhava com a ponte há 
décadas. Para alegria dos participantes do encontro, Battisti confiou na ideia 
de, com o projeto em mãos, os gestores políticos irem em busca de recursos 
federais para concretizar a ponte e os apoiou sobremaneira. 

– Nem mesmo os mais confiantes neste projeto acreditariam com tanta 
convicção no caminho que sugerimos para viabilizar a construção, como o 
presidente Battisti acreditou –, lembra De Carli. 

Como Rodeio Bonito estava no período de cassação do então prefeito 
(que acabou sendo afastado temporariamente), e por isso não quis assumir os 
valores necessários para dar andamento ao projeto, e Novo Tiradentes não 
fazia divisa com o local onde a ponte seria executada, o prefeito de Liberato 
Salzano, que queria muito ajudar neste processo, deu sua palavra que assu-
miria as despesas e a responsabilidade de cadastrar o projeto no Ministério 
da Integração Nacional. Com esta decisão, a prefeitura precisava de valores 
consideráveis para dar conta das licenças que ainda faltavam. Inicialmente, 
houve uma grande dificuldade para conseguir a liberação da Licença Prévia 
Ambiental, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), porque o 
custo era de R$ 72 mil da primeira parcela e o município não tinha recursos 
financeiros para esta finalidade. Então, como já estava programado um leilão 
de veículos da administração municipal, o prefeito Gilson De Carli decidiu 
leiloar também o próprio carro do gabinete, outro da Secretaria da Saúde e 
mais um da Secretaria de Educação, para angariar verbas visando o pagamen-
to da licença. Depois, ainda houve a necessidade de investimento de mais R$ 
81 mil para a Licença de Instalação Ambiental, para só após iniciar a obra. 
O total de recursos aportados pela prefeitura com o pagamento de todas as 
licenças necessárias, geólogo, e a contratação de uma equipe ambiental para 
acompanhamento, chegou a R$ 213 mil. Ainda foram aplicados R$ 90 mil 
para a Licença de Operação, liberada para ser feita em novembro, após o 
término completo da obra.

Além desse dinheiro, ainda foram necessárias as contrapartidas da prefei-
tura, referentes à cada parcela depositada pela União destinada à obra. Pela 
soma elevada destes valores, o Poder Executivo Municipal ficou dois anos e 
meio sem veículos oficiais no gabinete, na Educação e na Saúde. Após este 
período, através de emendas parlamentares, foi possível a compra de três au-
tomóveis que serviram às duas secretarias e ao gabinete. Somando-se a estes 
gastos, ainda coube à prefeitura o pagamento da contrapartida do projeto de 
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execução. Este investimento foi alto – somando R$ R$ 500 mil, juntando 
neste valor o custo da licença da Fepam –, porque a ponte é considerada de 
grande impacto – a partir de 100 metros de comprimento ela se torna de alto 
fator de risco, por isso o valor para a licença é maior. Estes custos precisaram 
ser assumidos pela prefeitura, porque depois que o projeto deixou de ser da 
Creluz, o município precisou ficar responsável pelas adequações necessárias 
que pudessem surgir.

Os esforços até conseguir a liberação dos recursos para a instalação da 
ponte foram grandes, assim como as dificuldades, por ser um investimen-
to vultuoso, em termos estruturais e também financeiros. “Foi um desgaste 
emocional muito grande, durante anos, porque não tinha um dia sequer das 
minhas gestões como prefeito que não pensava na ponte, mesmo com todo 
o trabalho que uma prefeitura, por si só, tem. Mas nunca deixei de acreditar”, 
revela De Carli.

– Sabemos que não foi fácil projetá-la e conseguir o dinheiro para a cons-
trução, mas temos certeza que a obra é um grande investimento para a região. 
Com o passar dos anos saberemos que nosso esforço valeu a pena, pois deixa-
mos um marco para uma vida toda. Posso afirmar que para mim é um sonho 
conseguirmos esta travessia, pois desde criança ouço falar sobre a necessidade 
de termos esta ponte –, justifica.

Como a ponte evitou a possibilidade de divisão 
dos municípios da Amzop 

A Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) é a maior 
agremiação do Estado, com 43 municípios associados. Mesmo pertencendo à 
mesma área do Estado, os caminhos para conectar as microrregiões divididas 
pelo rio da Várzea sempre foram difíceis e longínquos, suscitando a ideia de 
propor uma nova composição territorial, que agrupasse as cidades de acordo 
com a melhor logística. Esta possibilidade ganhou ainda mais força, em 2012, 
quando a diretoria da entidade decidiu que a sede passaria a ser fixa, em Se-
beri, pois durante sua gestão à frente da Amzop, o então prefeito de Seberi, 
Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, disponibilizou uma sala, em sistema de 
comodato, para que a associação se estabelecesse e deixasse de ter a sede iti-
nerante, causando diversos transtornos como, por exemplo, o extravio de do-
cumentos. Com Seberi como sede, prefeitos do outro lado do rio da Várzea, 
como Sarandi, Nonoai e Liberato Salzano, expressaram a vontade de colocar 
em prática a ideia de dividir a associação, justificando a distância para partici-
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par das reuniões. Caso ocorresse a separação, uma associação ficaria com 20 
cidades e outra com 23. Liberato Salzano, Sarandi e Nonoai eram as cidades 
que mais articulavam para a separação da Amzop.

Várias lideranças na época se manifestaram preocupadas e contrárias à 
divisão, como o então secretário-executivo da Amzop e ex-prefeito de Pi-
nhal, Luiz Gustavo de Souza, que alertava para o enfraquecimento da repre-
sentatividade perante ao Estado e à União, em função de que os municípios 
associados, mesmo unidos, já tinham pouca população e a divisão acentuaria 
esta característica. Politicamente a região também perderia forças na busca 
por soluções aos problemas frequentes e na conquista de pleitos maiores, 
comprometendo a atenção que os políticos precisam dar na destinação de 
recursos financeiros. 

Em 2013, ao tomar conhecimento de que o projeto da Creluz de construir 
a ponte sobre o barramento da PCH Jacinto estava em risco, em função de as 
cooperativas participantes da Coogerva terem negado a inclusão da travessia 
no orçamento das obras das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) Jacinto 
e Aparecida no rio da Várzea, o movimento de divisão foi repensado, pois o 
momento era de somar forças junto a cooperativa para encontrar uma solu-
ção alternativa à realização da obra. Com a ponte, Nonoai, que é a cidade mais 
longe da sede da Amzop, indo até a outra ponta dos municípios associados, 
que é Pinheirinho do Vale, tem a distância diminuída em, pelo menos, uma 
hora para os prefeitos se reunirem em qualquer local do mapa da entidade.

A partir deste momento os gestores repensaram a ideia da desagregação da 
Amzop, considerando que além de todos os benefícios sociais e econômicos, 
a nova travessia possibilitaria uma logística mais ágil para a integração dos 
municípios. Com a decisão de manter a união dos 43 municípios, foi intensi-
ficada a busca por projetos regionais, que integrassem as cidades dos dois la-
dos do rio, fortalecendo a importância de conquistar os recursos para a obra. 
O primeiro projeto que a Amzop conseguiu êxito foi o Inventário Técnico 
Ambiental (IVTA) da ferrovia Norte-Sul, que inicialmente seria construída 
passando por Erechim e Passo Fundo. Mas pensando no quanto a construção 
da ferrovia impactaria positivamente na região do Alto Uruguai, os prefeitos 
e lideranças, através da força política e com os números da produção local, 
foram em busca de mudança do traçado e conseguiram a aprovação junto ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e também 
junto ao Ministério dos Transportes. A nova rota da ferrovia incluiu a região, 
passando por Caiçara, Frederico Westphalen, Seberi, Palmeira das Missões, 
ancorando em Cruz Alta. 

Outro grande projeto que fortaleceu a união dos prefeitos da Amzop foi a 
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mobilização pela instalação do Frigorífico de Frangos Agrodanieli, em Trin-
dade do Sul, que chegou a funcionar com capacidade de abate de 300 mil 
frangos/dia para exportação para vários países. Em 2014 a planta de Trindade 
do Sul foi assumida pela JBS Brasil Foods. Além desta indústria, a entidade 
acompanhou as tratativas para viabilizar fornecedores de matéria-prima para 
a Labema (Adelle Foods), na época sendo instalada em Seberi, com capacida-
de para abater até quatro mil suínos/dia. Outra grande empresa que com po-
tencial para ampliar a atuação é a Suinocultura Acadrolli, sediada em Rodeio 
Bonito, que atende diversos municípios da região, porém com dificuldade de 
abrir integrados na microrregião de Liberato Salzano, em função da travessia 
por balsa, que permitia que caminhões de menor peso realizassem o trans-
porte das cargas. Desta maneira, não tinha como integrar muitos produtores 
do lado direito do rio da Várzea. Da mesma forma, na época, a direção do 
frigorífico de frangos não poderia ter produtores da margem esquerda do 
rio, pela dificuldade de transporte, pois pela balsa os problemas seriam os 
mesmos que com o transporte de suínos, e pela BR-386 seria inviável, porque 
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somando o percurso passaria de 90 quilômetros que é o tempo que o frango 
suporta, sem riscos de morte. A construção da ponte era crucial para todos 
estes empreendimentos e vários outros negócios que dependiam da logística 
entre as duas microrregiões. 

Assim, a diretoria da associação, analisando a situação e a necessidade 
da obra, e definitivamente extinguir a ideia da divisão da entidade, decidiu ir 
em busca de recursos para fazer a ponte sair do papel sem acarretar em mais 
despesas para a Creluz que já havia investido um grande volume de recursos 
em estudos e projetos, além da aquisição das áreas de terra. Desta forma que 
o sonho de contar com uma travessia ligando Rodeio Bonito a Liberato Sal-
zano contribuiu também para manter unida e fortalecida a maior associação 
de municípios do Rio Grande do Sul, a Amzop.
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BENEFÍCIOS DIRETOS DA 
INSTALAÇÃO DA PONTE DA 

INTEGRAÇÃO – LIGAÇÃO RODEIO 
BONITO E LIBERATO SALZANO

• Impactará 70 
municípios na região 
Norte do Rio Grande 
do Sul

• Reduzirá a distância 
em aproximadamente 
100 quilômetros entre 
as microrregiões de 
Frederico Westphalen e 
Erechim melhorando as 
condições de transporte 
para pacientes em 
tratamento 

• Facilitará o acesso 
de estudantes às 
universidades

• Incentivará o turismo 

• Possibilitará o 
transporte de aves e 
suínos, incentivando 
a instalação de novos 
aviários e pocilgas

• Ajudará no escoamento 
da produção agrícola

• Viabilizará o 
transporte dos dejetos 
de suínos que poderão 
ser reaproveitados 
para adubação das 
plantações de citros, 
reduzindo o impacto 
ambiental da atividade e 
auxiliando na melhoria da 
qualidade da produção 
de frutas na região de 
Liberato Salzano
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BENEFÍCIOS DIRETOS DA 
INSTALAÇÃO DA PONTE DA 

INTEGRAÇÃO – LIGAÇÃO RODEIO 
BONITO E LIBERATO SALZANO

• Incentivará a 
industrialização e 
agregação de valor 
à produção regional, 
viabilizando que a 
matéria-prima chegue 
aos frigoríficos nas 
condições adequadas

• Provocará reflexos na 
economia dos municípios 
com o desenvolvimento 
gerado pelo aumento na 
produção e na criação de 
novos empreendimentos

• Terá impacto social 
e na qualidade de vida 
da população, com 
a integração entre 
moradores das duas 
margens do rio da 
Várzea, alguns com 
parentesco mas com 
limitações de convivência 
em função das distâncias 
sem a travessia

• Melhoria na eficiência 
da assistência e 
manutenção das redes de 
energia dos cooperados 
da Creluz, com agilidade 
no atendimento, 
reduzindo possíveis 
prejuízos em episódios 
de desabastecimento 
de energia na região de 
Liberato Salzano
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A Creluz, mesmo sendo uma cooperativa de distribuição e geração de 
energia elétrica, mantém um intenso trabalho social, realizando gran-
des investimentos também em outras áreas. Incluem-se nestas ações, 

entre tantas outras, o oferecimento de mais oportunidades aos agricultores, 
incentivando, especialmente, a construção de aviários e pocilgas, visando, 
desta forma, disponibilizar mais renda às famílias e, consequentemente, mais 
qualidade de vida à população atendida. Além do apoio aos produtores rurais, 
aos seus associados, a direção da Creluz também se preocupa com o desen-
volvimento de toda a região. Prova disso, foi o grande empenho, especial-
mente do presidente Elemar Battisti, para concretizar a obra da ponte sobre 
o rio da Várzea, não medindo esforços para que este projeto saísse do papel 
e pudesse encurtar distâncias entre microrregiões, facilitar o escoamento da 
produção, contribuindo, de forma geral, com quem precisa usufruir da tra-
vessia. Toda esta dedicação e o alto valor financeiro injetado na obra, desde o 
processo inicial com contratação de profissionais que avaliaram todas as pos-
siblidades da edificação da ponte no local estabelecido, na compra de terras 
nos dois lados do rio – nas áreas que envolviam diretamente a construção –, 
e na elaboração do projeto da travessia, até a doação de recursos para que a 
obra fosse finalizada em 2019, fazem da Creluz a mentora e grande mobiliza-
dora de forças desta iniciativa.

Este reconhecimento também parte do então prefeito de Liberato Salza-
no, Gilson De Carli, que elogia a direção da cooperativa de energia elétrica 
pelo tamanho esforço, dedicação e persistência para com o projeto. “Sabe-
mos que a Creluz, através de seus dirigentes, tem uma visão para o futuro, não 
se esquecendo do presente. O Elemar Battisti, especialmente, tem um conhe-
cimento muito grande, sabe onde quer chegar com a cooperativa, e consegue 
aplicar esta sabedoria em prol também da nossa região e isso é muito bom 
para todos nós, que podemos usufruir destes investimentos”, comenta De 
Carli. 

O prefeito enfatiza que só com o apoio total e incondicional da Creluz, foi 
possível realizar este grande feito. “Todos os moradores de Liberato Salzano 

CRELUZ: 
EMPENHO 
SEM MEDIDAS
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A
rquivo C

reluz

Sede atual da Creluz

ficarão eternamente agradecidos à Creluz, através de seu Elemar Battisti e 
seus associados, por ajudar na concretização desta obra. São projetos como 
este que mudam a vida de um município e transformam uma região. A Cre-
luz está no coração da nossa comunidade para sempre”, afirma De Carli, 
acrescentando que apesar das dificuldades enfrentadas, não tem dinheiro que 
pague este sonho. “Miguel Arraes diz: ‘as coisas difíceis a gente faz, as impos-
síveis, demora um pouco, mas a gente faz também’. E para quem dizia que 
era impossível, que era tempo perdido correr em busca de verbas para esta 
obra, a resposta está aí, nada foi em vão, conseguimos unir as cidades dos dois 
lados do rio e contribuir com o desenvolvimento das microrregiões e isso é 
fantástico”, alegra-se o gestor.
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Muitas foram as pessoas que auxiliaram para que o sonho da travessia 
fosse concretizado. Alguns auxiliaram financeiramente, outros na 
busca de recursos, outros no apoio incondicional à demanda e al-

guns ainda com o seu trabalho, como é o caso de três funcionários da Creluz, 
que estão engajados no projeto desde o começo. Confira os depoimentos:

DEPOIMENTOS

“Tenho a grata satisfação de 
estar há 29 anos no Grupo Creluz 
e ter passado por várias áreas, po-
dendo assim somar experiências 
no seu histórico de evolução eco-
nômica, estrutural e por que não 
dizer social, pelo seu alto grau de 
comprometimento no desenvolvi-
mento sustentável de nossa região. 
Assim, também tive a oportunidade 
de vivenciar, entre os anos 2000 a 
2008, inicialmente o sonho e mate-
rialização dos projetos de geração 
de energia elétrica no rio da Várzea, 
sendo que no projeto Jacinto cons-
tava uma ponte, quando a Creluz, 
praticamente só, buscava avanço 
e viabilização do mesmo. Entre os 
anos de 2008 e 2010, eu participava das reuniões, mas não estava efetivamen-
te envolvido com o desenvolvimento dos projetos. Já em meados de 2010, 
o presidente Elemar me convidou a fazer parte do quadro da Coogerva, em-
presa formada pela Creluz e mais três cooperativas para o desenvolvimento 

ELOY LUIZ GRUTH
Diretor de Gestão de Ativos da Creluz

D
ivulgação
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e estruturação dos projetos de geração de energia elétrica no rio da Várzea, 
passando a compor a equipe de trabalho com a finalidade de avançarmos 
fortemente para a execução dos dois projetos – PCHs e a ponte.

Sempre estive imbuído em atuar para o bom êxito dos trabalhos necessá-
rios para o avanço dos projetos, assumindo em 2011 a sua coordenação até 
dezembro de 2013, quando retornei à Creluz, em face do indeferimento das 
licenças dos dois projetos – PCHs Jacinto e Aparecida – e sua judicialização, 
que trancaram efetivamente a sua evolução. Contudo, me mantive sempre 
presente e atuante no apoio e desenvolvimento dos trabalhos necessários para 
a manutenção dos projetos e até mesmo no processo de judicialização.

 Penso ser importante frisar o breve histórico acima, de forma a justificar 
o envolvimento e afinco que tive no avanço dos projetos Aparecida e Jacinto, 
que, sobre o último, em seu barramento tivera projetado uma ponte com 
extensão de 310 metros, para a qual tivemos muitos embates com o Depar-
tamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para conseguirmos a 
aprovação do projeto da ponte sobre o barramento, que só foi aprovado pelo 
órgão no dia 21 de março de 2011. 

Durante o período de análises das especificações e consolidação das pro-
postas técnicas e comerciais dos projetos civis, no final de 2011 e início de 
2012, uma das empreiteiras questionou a necessidade de manter a ponte sobre 
o barramento da PCH Jacinto, sugerindo que buscássemos um local do rio 
onde as margens fossem encaixadas e fosse possível a redução da sua exten-
são e, consequentemente, do seu custo. A partir daí começamos um intenso 
trabalho, primeiro na identificação do melhor local para a implantação, pos-
teriormente no desenvolvimento do seu projeto, das questões ambientais en-
volvidas e do convencimento das demais cooperativas para a nova realidade 
que se apresentava, para o qual defendemos veementemente a manutenção 
do projeto com duas pistas no novo local definido, pensando no futuro as-
faltamento da rodovia, visto que o trajeto encurta substancialmente o acesso 
para Passo Fundo e Erechim.

Tendo superada esta fase, avançamos para a realização da topografia, a 
geologia das ombreiras e do leito do rio. Como em um atendimento a nossa 
necessidade, em maio de 2012 acorreu uma grande seca que levou à redução 
extrema da vazão do rio da Várzea. Lembro-me de um fato bem peculiar e 
que jamais vou esquecer, quando falei para o Paulo Enderle: “vamos aprovei-
tar que o rio está extremamente baixo para fazer a geologia, o local escolhido 
tem corredeiras, com o rio na sua normalidade não tem como fazermos”. 
Assim, damos prosseguimento, sendo possível entrar diretamente no leito do 
rio, deslocando-se de margem à margem, podendo executar todo o processo 
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de geologia em tempo recorde.
Após, acabamos tendo o indeferimento de nossos projetos de geração de 

energia e, consequentemente, tivemos que parar todas as suas fases posterio-
res. Ainda no fim de 2013, a Amzop procurou o presidente Elemar Battisti 
solicitando a cedência do projeto da ponte e todas as demais informações 
relativas, bem como licenciamento ambiental, topografia, geologia, áreas de 
terra e outras informações úteis para compor a documentação, afim de bus-
car recursos subvencionados do governo federal, mais especificamente do 
Ministério da Integração Nacional. Ainda, na mesma tarde da reunião, o pre-
sidente Battisti me ligou para que providenciássemos um dossiê com todas as 
informações e documentos referente ao projeto da ponte e pudéssemos dis-
ponibilizar à Amzop. Prontamente montamos o dossiê com as informações e 
processos solicitados, oferecendo-o para a Amzop, da mesma forma que nos 
mantivemos sempre à disposição para complementações. 

Durante a reunião de documentos e informações necessárias para o en-
caminhamento ao ministério, a Coogerva ainda bancou a compra de áreas da 
margem esquerda, no município de Rodeio Bonito, e da margem direita, áreas 
já suas, nas quais seriam desenvolvidas as cabeceiras e acessos, bem como 
os custos para o Projeto de Volumetria (corte e aterro) e de engenharia para 
ajustes no projeto-executivo.

Trabalhar na Coogerva foi desafiador pelo grau de complexidade dos pro-
jetos e ao mesmo tempo gratificante pelo aprendizado adquirido. Concluo 
dizendo que sinto-me orgulhoso de poder ter participado destas ações im-
portantes para o desenvolvimento regional, principalmente no que se refere 
ao projeto da ponte. Agradeço a iniciativa da Amzop em tê-lo solicitado e 
ter dado passos importantes para seu ajuste e busca de recursos. Mesmo não 
sendo executado por nós, sinto-me parte disso, porque, juntamente com os 
demais envolvidos, nunca medi esforços para buscar alternativas viáveis para 
a sua execução. Entendo ter cumprido em parte meu papel para que este 
projeto efetivamente fosse executado. Agradeço sobremaneira ao presidente 
Elemar, pela confiança em mim depositada e digo, com toda certeza, de que 
esta ponte só existe por conta do seu sonho de desenvolver a região e fazer 
com que as famílias dos arredores, vizinhas entre si, mas separadas por um 
rio, pudessem transitar a qualquer tempo”.
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PAULO ANTONIO ENDERLE
Supervisor de projetos de geração de energia

“Desde muito novo, quando iniciei trabalhando com meu pai, já ouvia as 
pessoas falarem da importância de existir uma ponte sobre rio da Várzea, li-
gando Rodeio Bonito a Liberato Salzano. A empresa de meu pai tinha muitos 
fregueses moradores de Liberato Salzano que se queixavam das dificuldades 
encontradas por ter que atravessar o rio de barca ou canoa. Com o passar dos 
anos, fui compreendendo a importância do que escutava das pessoas e só vi 
crescer a necessidade de que algo fosse feito para tornar realidade este proje-
to. Lembro ainda, quando há mais de 30 anos foi construída a ponte no rio 
da Várzea, ligando a sede do município de Rodeio Bonito ao distrito de Sal-
tinho e, consequentemente, Rodeio Bonito a Planalto e, posteriormente, ao 
município de Ametista do Sul. Como foi grande a alegria das pessoas quando 
puderam desfrutar da nova ponte e como ela foi importante.

Com o passar do tempo fui me envolvendo com as ações da comunidade 
e percebendo o quanto era necessária esta obra – ponte entre Rodeio Bonito 
e Liberato Salzano – para o desenvolvimento regional, pois mais do que ligar 
dois municípios, une regiões que antes da ponte eram tão distantes umas das 
outras – as regiões de Frederico Westphalen, Erechim e Passo Fundo.

Querendo ser útil na minha comunidade, passei a integrar várias entidades 
do meu município e durante anos e anos em qualquer reunião com lideran-
ças se debatia o assunto da ponte no rio da Várzea e eram comentadas as 
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dificuldades em tornar realidade este sonho comunitário, porque era muito 
difícil conseguir sensibilizar as autoridades para destinar recursos para esta 
finalidade.

Eis que um dia surge uma luz no final do túnel! Foi quando o presidente 
Elemar Battisti, que foi morador de uma das margens e sabia da importân-
cia do rio da Várzea, mas também sabia das dificuldades de conseguir cons-
truir a obra, propôs um projeto audacioso para a Creluz, que era edificar 
três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no rio da Várzea, as quais com o 
aprofundamento dos estudos transformaram-se em duas – as PCHs Jacinto e 
Aparecida. A ideia do presidente Elemar foi estabelecer como condicionante 
que sobre o barramento da PCH Jacinto fosse construída uma ponte e que 
esta travessia seria a contrapartida da parte social dos empreendimentos.

Em um segundo momento, o presidente Elemar, proporcionando a ver-
dadeira intercooperação, abriu a possibilidade das demais cooperativas do 
sistema participar dos projetos, foi quando surgiu a Coogerva, unindo quatro 
coirmãs – Creluz, Certel, Coprel e Cooperluz –, as quais hoje são as detento-
ras dos projetos das PCHs Jacinto e Aparecida.

No início acreditava-se que em pouco tempo as PCHs seriam construí-
das e com isto também a ponte. Ledo engano! Quantas dificuldades foram 
enfrentadas na maturação destes projetos. Mesmo sendo fundamentais para 
a região, a obtenção das devidas licenças e concessões foram conseguidas 
depois de muita luta e árduo trabalho. Sendo que, devido aos custos, seguida-
mente alguém sugeria que a ponte não fosse construída e o presidente Elemar, 
sempre firme e forte, relembrava a todos os envolvidos que qualquer coisa era 
negociável menos a existência da ponte, pois este era um compromisso moral 
dele e da Creluz com a região.

No início dos primeiros passos, lá pelos idos de 1998, eu fazia parte da 
direção da Creluz, inicialmente como Conselheiro Fiscal e, posteriormente, 
como secretário, e pude acompanhar a luta enfrentada para tornar realida-
de estes projetos. Já em um segundo momento, a partir de 2006, quando 
passei a integrar o quadro de colaboradores da cooperativa me prontifiquei 
ao presidente Elemar em me empenhar muito para concretizar este sonho 
dele e assim o fiz. Foram várias e várias atividades, reuniões, viagens... Vários 
problemas enfrentados com a Fepam, com a Comunidade Indígena, com a 
Aneel, Defap, DRH, com a crise econômica, com a comercialização da ener-
gia a ser gerada, com o financiamento das obras, entre outros. Diversas em-
presas trabalhando nos licenciamentos ambientais, nas outorgas, no projeto 
básico, no projeto executivo, na negociação da energia, nos financiamentos. 
Muitas vezes, chegávamos a nos questionar se valia a pena continuar ou se 
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era melhor desistir, diante de tanta dificuldade imposta para tornar realidade 
estes importantes projetos e, principalmente, a ponte, tão esperada pela co-
munidade regional. No entanto, o presidente Elemar sempre nos reanimava 
e continuávamos a nossa luta, enfrentando, e principalmente vencendo, um 
a um os obstáculos.

Durante as nossas análises, devido aos problemas enfrentados, tomou-se 
a decisão de retirar a ponte de cima do barramento da PCH Jacinto e fazê-la 
a jusante, onde ela está localizada hoje. Neste particular, como eu tinha certo 
conhecimento do relevo da região e por ter participado das visitas a campo, 
pude contribuir com a definição de onde era melhor ser construída a traves-
sia. O local foi escolhido, porque ali o rio é mais estreito e mais raso, porém 
de bastante correnteza, o que dificultava muito principalmente a realização 
das sondagens necessárias para a elaboração do projeto. Aí mais uma vez 
a natureza ‘conspirou’ conosco, pois em 2012 quando decidimos mudar a 
ponte de lugar houve uma severa seca que possibilitou a realização de toda a 
sondagem, a qual confirmou ser ali o melhor local. 

Isto possibilitou que elaborássemos o projeto e passássemos a buscar os 
licenciamentos para a obra, enquanto continuávamos enfrentando as mais 
diversas dificuldades para tornar realidade os empreendimentos. Quando 
pensávamos que tudo estava certo, tendo inclusive conseguido comercializar 
a energia e ter iniciado as obras, fomos surpreendidos com o cancelamento 
das licenças ambientais já emitidas pela Fepam. Problema este que tentamos 
resolver inicialmente de forma administrativa, o que não foi possível e nos 
obrigou a entrar com uma ação judicial contra a Fepam e o governo do Es-
tado, a qual ainda está tramitando nos tribunais. A sentença final temos bas-
tante convicção que será favorável aos projetos, por tudo o que fizemos, no 
entanto, devido envolver questões ambientais, cuja tutela está na Constituição 
Federal, certamente o caso acabará no Supremo Tribunal Federal. Situação 
esta, que impõe um prazo maior para termos uma definição final.

Felizmente os projetos das PCHs sempre tiveram apoio incondicional de 
toda a região e por isto as lideranças regionais, encabeçadas pela Amzop, 
encontraram uma possibilidade de conseguir verba do governo federal para a 
construção da ponte. Porém, quando foi viabilizada esta verba, o prazo para 
encaminhar os projetos era muito curto e, se não fosse a Coogerva já ter rea-
lizado as etapas iniciais, principalmente as sondagens e, o projeto básico, não 
teria sido possível protocolar o projeto em tempo hábil e, consequentemente, 
a verba não teria sido aprovada. Portanto, a Creluz/Coogerva, em uma verda-
deira intercooperação com lideranças, prefeitos, vereadores, foi decisiva para 
que este sonho estivesse prestes a ser concretizado”.
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MARCIO ANTONIO PRESTES
Contador da Coogerva

“Iniciei meu trabalho na Coo-
gerva no ano de 2008 quando, atu-
ando como funcionário da Creluz 
desde 2002, fui transferido para 
trabalhar na Coogerva. No início, 
o trabalho concentrava-se mais na 
aquisição das áreas de terra neces-
sárias aos empreendimentos (PCH 
Jacinto e PCH Aparecida). Com o 
passar do tempo, tive a oportunida-
de de acompanhar a elaboração dos 
projetos das usinas e da ponte, bem 
como, os estudos ambientais que 
estavam sendo feitos para emissão 
das licenças ambientais e demais li-
cenças e autorizações necessárias à implantação de tais usinas (PCHs) e da 
ponte sobre o rio da Várzea.

Gostaria de expor brevemente minha impressão quanto às obras da 
ponte e das PCHs Jacinto e Aparecida, destacando alguns fatores que 
considero cruciais:

A) Um sonho e visão de futuro;
B) Inspirar confiança;
C) Dedicação e persistência;
D) Pulso firme;
E) Providência Divina.
Desde o primeiro momento, o presidente Elemar Battisti, deixou bem 

claro que um dos grandes sonhos dele, além das usinas, seria ver a ponte entre 
Rodeio Bonito e Liberato Salzano construída, pois com ela a realidade desses 
municípios e dessa microrregião seria outra. 

Munido deste sonho e devido à confiança que sempre obteve dos demais 
dirigentes cooperativistas e dos associados da Creluz, o presidente Elemar, 
procurou outras cooperativas que pudessem associar-se à Creluz e ajudar a 
concretizar essas obras. Tanto é verdade, que uma das exigências feitas pelo 
presidente quando abriu participação da Coogerva para outras cooperativas 
foi de que as mesmas aceitassem fazer uma ponte sobre o rio da Várzea e que 
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a referida obra fosse doada para a comunidade regional.
O tempo foi passando e aos poucos eu fui entendendo e percebendo que 

tudo aquilo que o seu Elemar falava, fazia muito sentido e passei também a 
compartilhar desse sonho como também sendo meu, pois nasci e vivo aqui e 
gostaria muito de ver essa região desenvolvendo-se cada vez mais.

Vários foram os desafios enfrentados e superados com muita dedicação, 
trabalho e persistência. Acredito que um dos maiores foi no momento de 
orçar o projeto, quando chegamos ao valor final da ponte. Devido à traves-
sia estar sendo projetada sobre a barragem, ela mediria mais de 300 metros, 
gerando assim um impacto grande no custo da usina como um todo, o que 
estava desbancando a ideia que se tinha de economia devido ao fato de a 
mesma aproveitar em parte a estrutura da barragem. Esse fato fez com que 
as demais cooperativas acionistas começassem a discutir e pressionar o pre-
sidente Elemar quanto a não manutenção da ideia de construção da ponte. 
Nesse momento, o projeto da ponte começou a correr um grande risco de 
não ser mais executado, mas devido à posição firme do presidente Elemar, ele 
conseguiu manter a palavra com relação à ponte, mas passou a procurar ou-
tras maneiras para assegurar o projeto. Foi então que surgiu a ideia de mudar 
o local da travessia, retirando-a de cima da barragem e passando-a para outro 
espaço onde a largura do rio fosse menor. Era ano de 2012 e enfrentávamos 
uma das piores secas já ocorridas na região e o leito do rio estava bem abaixo 
de seu nível normal. Nesse período, foi possível fazer todos os estudos de 
rocha, solo, sondagem, geologia, aquisição de áreas de terra e demais estudos 
para elaboração do projeto da referida ponte, que nesse novo local ficou com 
aproximadamente a metade do tamanho que teria sobre o barramento e, con-
sequentemente, com um custo menor. Após isso, e com o projeto concluído, 
surgiu a oportunidade de passá-lo para a Prefeitura de Liberato Salzano, pois 
desta forma tinha a possibilidade de conseguir uma verba federal para cons-
trução. Atendendo ao pedido de lideranças locais, dentre elas, o prefeito de 
Liberato Salzano, Gilson De Carli, o qual ‘abraçou’ o projeto, o presidente 
Elemar Battisti cedeu todos os estudos feitos para que a prefeitura de Libe-
rato Salzano pudesse ingressar urgentemente com a solicitação no Ministério 
de Integração Nacional, pois o prazo já estava findando.

Finalmente vem a questão, que imagino ser a providência divina, que pri-
meiramente pôs esse sonho no coração do seu Elemar (ainda em sua infância) 
e depois foram surgindo no caminho as condições, pessoas e ocasiões neces-
sárias e no momento certo para transformar esse sonho em realidade”.
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LIDERANÇAS 
RECONHECEM 
EMPENHO 
EM PROL DA 
PONTE

O desejo de ver a travessia entre Rodeio 
Bonito e Liberato Salzano edificada 
vinha de longos anos, também por 

parte dos gestores da região que estiveram 
à frente das administrações municipais, de 
associações e de entidades, entre os anos de 
1998 a 2013. Todos sabiam das inúmeras 
barreiras que seriam enfrentadas até conseguir 
o recurso para a obra. Mas, mesmo perante às 
dificuldades, especialmente duas pessoas – o 
presidente da Creluz, Elemar Battisti, e o 
prefeito de Liberato Salzano, gestões 2013-
2020, Gilson De Carli –, não esmoreceram 
e lutaram para verem-na estruturada. Este 
grande empenho dos dois líderes foi reconhecido 
por dirigentes e lideranças da região. 
Acompanhe:
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ZÍLIO ROGGIA
Prefeito de Caiçara, gestões 2009-2016, 
e presidente da Amzop em 2013
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“Devemos muito reconhecimento ao seu Elemar 
Battisti e ao Gilson De Carli que tiveram muita 
coragem de seguir com este brilhante projeto, 
desacreditado por várias pessoas. No período que 
estive à frente da Amzop – em 2013 – ficamos 
mais diretamente envolvidos com o plano da 
ponte. Logo no início da gestão da associação, 
fomos no Dnit, sediado em Cruz Alta, para 
levar a ideia, ver o que poderia ser feito e como 
deveríamos proceder perante o processo. Depois, buscamos parceria com 
prefeitos para termos o aceite deles também em prol da obra. Tendo asse-
gurada a união dos mandatários da época para focarmos nossos esforços 
visando conseguirmos verbas para esta finalidade, marcamos audiência 
com o seu Elemar Battisti, que estava há bem mais tempo focado neste 
projeto, e ele assumiu a responsabilidade de fazer e pagar pelas demais do-
cumentações necessárias, incluindo os estudos, aplicando um dinheiro bem 
considerável. O terceiro passo foi marcarmos no mês de novembro de 
2013, reunião com o presidente da Bancada Gaúcha, em Brasília, na época, 
Alceu Moreira, para pedir apoio ao nosso pleito. Além de Moreira, tive-
mos a presença no encontro dos parlamentares, Eliseou Padilha, Dionilso 
Marcon, Henrique Fontana, Sérgio Moraes, entre outros. Os deputados, 
sensibilizados com a nossa necessidade, conseguiram, pouco tempo depois, 
audiência no Ministério da Integração Nacional, onde poderíamos conse-
guir o dinheiro necessário para a construção. Para nossa felicidade, naquele 
mesmo dia, as lideranças assumiram o compromisso de empenhar R$ 2 
milhões para a primeira etapa da obra. Com o início garantido, focamos 
nossas ações frente à Amzop em continuar pressionando para a liberação 
de mais recursos para dar andamento à ponte, pois nossa preocupação era 
poder ter integrados também da parte esquerda do rio ao frigorífico de 
frangos de Trindade do Sul, e encurtar caminho aos pacientes que precisam 
de tratamento em Passo Fundo e Erechim. Outra vantagem seria unir duas 
microrregiões para buscar o desenvolvimento conjunto”.
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“Esta ponte será determinante, 
será um novo momento para a 
região. Com ela, conseguimos 
aproximar a Região da Produ-
ção do Médio Alto Uruguai, o 
que é de extrema importância. 
Temos a satisfação de destacar o 
empenho e comprometimento 
do presidente da Creluz, Elemar 
Battisti, que não mediu esforços 
para iniciar este processo. Após, 
merecem o nosso reconheci-
mento também os prefeitos 
da região, especialmente o de 
Liberato Salzano, Gilson De Carli, que lutou, incansavelmente, para 
conseguir as verbas visando à concretização da obra. Depois da ponte 
pronta, o segundo passo será retomar o asfaltamento, ligando Rodeio 
Bonito, Liberato Salzano a Trindade do Sul, que pode ser a longo prazo, 
mas temos que começar ir em busca de recursos para esta finalidade 
também. Juntar as regiões é importante para aumentar a produtividade. 
Lembro que em 1993 já se faziam estudos na costa do rio da Várzea e já 
apontavam que éramos a melhor região do Brasil para produzir fruticul-
tura, só que a dificuldade de acesso, pouca mão de obra, sem empresas 
para comprar, desestimulou os produtores. Agora, com a travessia, pode-
mos retomar esta ideia de incentivar a produção, pois somos o Chile do 
Brasil, porque na costa do rio não se forma geada, sempre tem neblina, 
então a fruticultura é uma ótima opção de investimento. São projetos 
que poderão ser retomados, reforçando também as integrações com a 
suinocultura, avicultura, e gado de leite, que vão ficar mais fáceis para o 
transporte às indústrias da região. ‘Só os peixes morrem na correnteza. 
Os homens de fé e de coragem enfrentam a correnteza’, por isso, vamos 
continuar lutando sempre em prol da nossa região”.

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
Prefeito de Pinhal, gestão 2001-2004, e 
secretário-executivo da Amzop de 2012-2014
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SÉRGIO VALENTIN TRES
Prefeito de Pinhal, gestões 2005-2012
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“A construção da ponte 
sobre o rio da Várzea, 
ligando os municípios de 
Liberato Salzano e Rodeio 
Bonito, sempre foi um so-
nho de toda a comunidade 
regional, e como prefeito 
sempre incentivei a exe-
cução desta obra pela im-
portância da mesma, pois 
fará a interligação da região 
Celeiro, Alto Uruguai, Mé-
dio Alto Uruguai, Oeste de 
Santa Catarina e Centro do 
país, para escoamento da 
produção, bem como en-
curtando a distância de em torno de 100 quilômetros para 
o transporte de pacientes até Erechim – centro regional de 
oncologia. Precisamos destacar o apoio incondicional da 
Creluz neste processo, pois a cooperativa sempre apoiou 
ações voltadas para o crescimento e desenvolvimento 
regional, não sendo diferente neste processo específico, 
porque ela viabilizou e foi fundamental na construção da 
ponte. Cedeu o projeto com os dados técnicos para os 
prefeitos, que articulados com demais lideranças políticas 
e de entidades conseguiram os recursos para a construção 
da obra. Sem dúvida, a ponte, além de concretizar um 
sonho, representa um marco histórico para o desenvolvi-
mento local e regional”.
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EDMILSON PEDRO PELIZARI
Prefeito de Pinhal, gestão 2013-2020, 
e presidente da Amzop, em 2014

M
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“Sempre entendemos que a 
construção desta ponte seria 
um passo importante para 
o desenvolvimento regio-
nal, à medida que aumenta 
a capacidade de integração 
de duas regiões, represen-
tadas por dois polos, que 
são as cidades de Frederico 
Westphalen e Erechim. 
Então, além de apoiar este 
projeto como administração 
municipal, também como 
presidente da Amzop, em 
meu mandato em 2014, fiz 
o possível para sempre apoiar esta iniciativa. Não podemos deixar de 
elogiar as pessoas que estiveram mais à frente deste projeto. Por isso, 
ressalto que a Creluz, na pessoa do seu presidente Elemar Battisti, foi 
fundamental neste processo. Aliás, este sonho nasceu dentro da co-
operativa, idealizado pelo presidente, e só depois foi ‘abraçado’ pelas 
demais lideranças políticas com a busca de recursos junto à União. 
Nessa junção, temos que reconhecer também o esforço do prefeito 
de Liberato Salzano, Gilson De Carli, mas de forma geral, a colabo-
ração e o apoio de todas as forças políticas que fizeram este sonho 
se concretizar. Acredito que a travessia vai ajudar muito a região, à 
medida que vai proporcionar um crescimento grande na área da sui-
nocultura na microrregião de Liberato Salzano, além de outros inves-
timentos. Já para a nossa microrregião, vai proporcionar o ingresso 
da avicultura em alguns municípios, pois existe um grande frigorífico 
de frangos atuando em Trindade do Sul, dentre outras vantagens que 
teremos com a travessia concluída. Não temos dúvidas que esta obra 
será muito importante para o desenvolvimento regional”.
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“Durante nossa gestão 
municipal, motivamos e 
apoiamos a construção 
da ponte, pelo desejo de 
ver nossa região se de-
senvolver. Não podemos 
deixar de destacar que esta 
caminhada para a concre-
tização desta travessia tão 
importante foi liderada 
pelo presidente da Creluz, 
Elemar Battisti, que con-
tou com a colaboração de 
seus diretores, conselheiros 
e servidores, que também 
‘abraçaram’ a ideia. Aliás, a 
cooperativa está presente 
em todas as boas causas que são necessárias para a região. 
A ponte vai aproximar os municípios desta parte do Rio 
Grande do Sul com o Estado de Santa Catarina e também 
com o restante do país, proporcionando mais alternativas 
para economia, principalmente na questão de aviários. 
Ainda, será fundamental para reduzir a distância da nossa 
região com Passo Fundo e Erechim, cidades que recebem 
nossos pacientes em seus hospitais e clínicas”.
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GILBERTO MORI
Prefeito de Novo Tiradentes, gestão 2001-2004
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EDEGAR PERUZZO
Prefeito de Novo Tiradentes, 
gestões 2009-2012 e 2013-2016

“Enquanto prefeito, 
incentivamos a edificação 
da travessia pensando no 
desenvolvimento regio-
nal e na necessidade de 
interligar regiões. Temos 
uma microrregião carente 
de produção de avicultura 
e, em contrapartida, temos 
o frigorífico que fica em 
Trindade do Sul, próximo 
da nossa cidade, porém o 
acesso apenas pela BR-386 
dificultava a entrega das 
aves nesta indústria, devi-
do à longa distância. Para 
que este sonho da ponte se 
tornasse realidade, a ajuda da Creluz, através do profes-
sor Elemar Battisti, foi fundamental, foi uma participa-
ção ‘chave’, porque o grupo bancou todo o projeto, os 
estudos e deu para a região. A travessia vai ajudar muito 
no desenvolvimento, proporcionará mais possibilidades 
de produção, pois o acesso para entrega destes produtos 
será mais fácil, vai encurtar caminhos a outros centros 
maiores de saúde, interligando regiões. O fluxo de pes-
soas vai ser maior e isso também vai contribuir com o 
desenvolvimento da região”. 
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ADENILSON DELLA PASCHOA
Prefeito de Novo Tiradentes, gestão 2017-2020
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“A ponte sobre o rio da 
Várzea é uma obra que irá 
proporcionar uma aproxi-
mação entre os municípios 
da região e ajudar no de-
senvolvimento econômico 
e social. Por este impor-
tante projeto, parabenizo 
o presidente da Creluz, 
Elemar Battisti, que foi o 
grande idealizador deste 
empreendimento, com o 
projeto da construção da 
usina de energia elétrica da 
linha Jacinto, e pensando 
em nossa região projetou a 
construção da ponte. Acre-
ditando neste sonho, a cooperativa adquiriu as áreas de terras 
às margens do rio. Depois, o grupo Creluz cedeu o projeto da 
construção da ponte às lideranças regionais para que pudes-
sem buscar recursos junto ao governo federal e o município 
de Liberato Salzano assumiu para a realização desta obra. 
Tenho certeza que a construção desta ponte será de grande 
importância pela diminuição da distância com Erechim – refe-
rência de oncologia do nosso município e da região –, facili-
tando o deslocamento dos pacientes que necessitam deste tipo 
de tratamento. O empreendimento irá proporcionar desenvol-
vimento econômico e social de Novo Tiradentes e também 
de toda a região. Além disso, devemos continuar apoiando o 
Grupo Creluz para tornar realidade a construção da Usina da 
Linha Jacinto e da Usina da Linha Aparecida, que fazem limi-
tes com o nosso município e com Liberato Salzano”.
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MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO
Prefeito de Seberi, gestões 2005-2008 e 2009-2012, 
e presidente da Amzop, em 2012

“Na nossa gestão à frente 
da Associação dos Municí-
pios da Zona da Produção 
(Amzop), em 2012, inicia-
mos o processo que teve 
uma significativa mobiliza-
ção, uma das mais impor-
tantes da região, visando à 
construção da ponte. Co-
meçamos um movimento 
político com os deputados 
que representam a região 
e tivemos a significativa 
participação do prefeito de 
Liberato Salzano, Gilson 
De Carli, que liderou a 
busca de recursos para esta 
obra. Os méritos são também da gestão seguinte da asso-
ciação que continuou o trabalho, e não podemos esquecer 
o apoio incondicional do Grupo Creluz, na pessoa do seu 
presidente Elemar Battisti, que lutou, investiu e verá a rea-
lização desta grande obra. Com certeza, esta travessia será 
um marco positivo para a nossa região”.
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“À frente da administração 
municipal, sempre defen-
demos este belo projeto 
que tem uma importância 
significativa por interli-
gar a população de várias 
cidades da região. Este 
empreendimento é funda-
mental para o desenvolvi-
mento econômico e para 
facilitar o acesso à saúde 
das pessoas desta parte 
do Rio Grande do Sul. A 
doação do projeto e apoio 
para licença ambiental, 
entre outros recursos investidos pelo Grupo Creluz, com 
total envolvimento do presidente Elemar Battisti e sua 
equipe, foi de fundamental importância para conseguir as 
verbas e viabilizar a obra. Além disso, a parceria da Creluz 
com o prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Carli, e 
de todos os demais prefeitos vizinhos, foi excelente para 
viabilizar esta grande conquista. Tenho certeza que todo 
este empenho valerá à pena, pois a viabilidade de integra-
ção entre os municípios impulsionará o desenvolvimento, 
principalmente do setor do agronegócio, incentivando a 
produção e escoamento para comercialização. Teremos a 
possibilidade de novos avicultores integrados para o fri-
gorífico de aves de Trindade do Sul; novos suinocultores 
integrados ao Frigorífico JBS de Seberi; desenvolvimento 
da fruticultura em Liberato Salzano e municípios vizinhos, 
e tantas outras atividades e relações comerciais, industriais 
e de prestação de serviços que serão potencializadas. É um 
grande feito, com certeza!”

D
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RENATO GEMELLI BONADIMAN
Prefeito de Seberi, gestão 2013-2016
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ELIO ANTONIO TRES
Prefeito de Rodeio Bonito, gestão 1993-1996

“Sempre acalentei este 
sonho, enquanto gestor, 
pelos benefícios que a 
ponte traria para o nosso 
município e também para 
a nossa região por encur-
tar caminhos com cidades 
maiores, além de auxiliar 
no desenvolvimento da 
região. Na época da minha 
gestão, os empresários 
que estavam instalando o 
frigorífico em Trindade 
do Sul não incentivaram a 
instalação de aviários no 
lado de Rodeio Bonito, 
porque tinha que usar a 
barca, o que aumentaria o custo do transporte. Isso 
reforçou o meu desejo de ver esta travessia pronta. 
Mas isso só foi possível devido ao apoio da Creluz, 
que junto com os prefeitos, tem um papel importante 
na região, especialmente para a realização desta pon-
te. A cooperativa fez um excelente trabalho em prol 
desta travessia, entregando este projeto gratuitamente. 
E se não fosse isso, a ponte não seria construída. A 
ligação vai melhorar bastante o transporte de toda a 
produção, tanto de aves para o frigorífico e também 
aumentar a produção de suínos da região de Liberato 
Salzano e Trindade do Sul, para que sejam entregues 
nos frigoríficos de Seberi e Frederico Westphalen. 
Além disso, encurtará caminhos para pacientes serem 
transportados para outros centros de saúde maiores”.
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“A construção da ponte, 
na minha época, não era 
um sonho do prefeito, era 
um sonho de toda uma 
comunidade de ter esta li-
gação com Liberato Salza-
no, para ter acesso facilita-
do também ao município 
de Trindade do Sul, para 
ficarmos mais próximos 
de Chapecó (SC), Passo 
Fundo e Erechim. Tam-
bém já sonhávamos que 
se tivéssemos a travessia, 
seria mais fácil conse-
guirmos o asfaltamento 
entre Rodeio Bonito até 
Trindade do Sul, facilitando o acesso a cidades maiores. 
Agora, com a obra concluída, não podemos deixar de 
ceder os méritos à Creluz que teve papel decisivo para 
que conseguíssemos esta obra. A Creluz ainda é nossa 
grande representante da região em termos de empresa, 
de empregos e isso veio contribuir para este sonho se 
realizar, porque a força do Grupo Creluz é muito forte 
também em nível político, nas capitais do Estado e fede-
ral. Então, dependíamos muito da posição do seu Elemar 
Battisti, porque ele sempre lutou por nossos municípios 
e sei da vontade dele em desenvolver a região. A traves-
sia é importante para Rodeio Bonito, mas também para 
toda região. Vamos ter um trânsito maior de veículos, 
as distâncias serão encurtadas para centros maiores, que 
são centros de saúde e também de educação, no caso de 
Passo Fundo e Frederico Westphalen também”.

D
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MIGUEL RIBEIRO
Prefeito de Rodeio Bonito, gestão 2001-2004
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“Esta ponte só está saindo do papel graças à Creluz, na pessoa 
do seu presidente Elemar Battisti. Se não tivessem pessoas con-
tra a obra, há alguns anos, esta travessia já estaria construída há 
tempo. Temos que olhar as coisas na conjuntura, observando a 
região toda, sendo mais humanos e pensando no futuro. E o seu 
Elemar lutou, foi o mentor da ideia e não desistiu, mesmo frente 
a adversidades que surgiram no percurso. Acreditou tanto que, 
através da cooperativa, bancou todo o projeto e só está sendo 
construída esta travessia pela grande visão que tem o presidente 
da Creluz. Tenho certeza, que a obra ajudará muito Rodeio Bo-
nito e outras cidades, por unir regiões, contribuindo com o cres-
cimento, com o desenvolvimento. Em Trindade do Sul, temos 
o frigorífico de frango, em Seberi e Frederico Westphalen têm 
frigoríficos de suínos, temos toda esta integração da viabilização 
da pequena propriedade, para que possam ter mais renda, mais 
qualidade de vida, através destas parcerias consorciadas também 
com o leite. Então, esta obra é extremamente importante e o 
empenho de todos merece nosso reconhecimento”.

SADY JOSÉ ACADROLLI
Prefeito de Rodeio Bonito, gestão 2005-2008
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NILTON LUIZ BELLENZIER
Prefeito de Rodeio Bonito, gestões 1997-2000
e 2009-2012, e presidente da Amzop, em 2011

“Sempre acreditei que a 
obra seria uma grande 
alternativa para o desen-
volvimento regional. O 
incentivo surgiu a partir 
da dificuldade de acesso 
que os dois municípios – 
Rodeio Bonito e Liberato 
Salzano – tinham, tanto 
no comércio quanto na 
saúde. Percebemos que 
essa obra iria facilitar a 
chegada dos pacientes ao 
consórcio de saúde, que 
se localiza em Rodeio Bo-
nito. A Creluz foi funda-
mental para concretização 
desta obra, pois o projeto, 
que é o principal, foi 
custeado pela cooperativa. O presidente Elemar Battisti, 
sempre foi um grande parceiro dos municípios da região e 
continua apoiando grandes ações, como esta da constru-
ção dessa travessia. Quando fui presidente da Amzop, em 
2011, iniciamos, juntamente com a Associação dos Muni-
cípios do Alto Uruguai (Amau) e a URI de Erechim, um 
estudo de viabilidade econômica para o projeto asfáltico 
ligando as duas associações – as regiões de Frederico Wes-
tphalen e Erechim. A construção desta ponte irá fomentar 
o desenvolvimento de ambas as regiões, com certeza, e 
estamos muito felizes em ver este sonho se tornar real, 
apesar de, várias vezes, ter sido desacreditado por muitos”.

A
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NILSON LUIS DAL CORTIVO
Prefeito de Rodeio Bonito, gestão 2013-2016

“Como político, sempre 
procurei estar focado na 
defesa e apoio das deman-
das que pudessem contri-
buir com desenvolvimento 
do município. Como 
membro da diretoria da 
Amzop, gestão 2016, junto 
com os demais prefeitos, 
unimos forças para realizar 
projetos, como é o caso da 
ponte sobre o rio da Vár-
zea. Mas preciso ressaltar o 
apoio da Creluz, pois não 
teríamos condições naque-
le momento para viabilizar 
os estudos. O projeto de 
engenharia, os estudos 
físicos, ambientais, arque-
ológicos – para citar alguns –, foram fundamentais, além do 
apoio político, financeiro, e disponibilização de servidores, 
a presença da Creluz agilizou a tramitação e aprovação do 
projeto. Podemos afirmar que com a obra realizada, tudo se 
torna mais fácil e melhor ainda quando se constroem pontes 
que possam ligar regiões e auxiliar no desenvolvimento das 
cidades. Esta, de maneira especial, unirá duas microrregio-
nais próximas, com potencial de progresso em vários ramos 
da economia, suinocultura, avicultura, fruticultura, bovi-
nocultura de leite, entre outros. Para o comércio e a saúde, 
principalmente, se constitui em um avanço significativo de 
atendimento a uma população carente de investimentos pú-
blicos regionais para fortalecer o seu crescimento”.
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“A construção da ponte 
sobre o rio da Várzea entre 
Rodeio Bonito e Libera-
to Salzano é um projeto 
antigo. Há anos se espe-
ra essa ligação. E, desta 
forma, não apenas eu, 
mas todos os empresários, 
administradores, gestores, 
apoiamos essa iniciativa 
pelo simples fato de que 
vai agregar para o desen-
volvimento, não apenas 
dos municípios em questão 
– Rodeio Bonito e Libe-
rato Salzano, diretamente 
ligados – e, sim, em um 
contexto regional. Para que 
isso se concretizasse, con-
tamos com o apoio incondicional da Creluz, que já nasceu 
com o propósito de alavancar o desenvolvimento. À 
época de sua criação, o sonho era poder oferecer energia 
elétrica. Hoje, o sonho é que nossa região comporte gran-
des indústrias, tenha oferta de empregos, possibilitando 
esse crescimento regional. A direção da Creluz, visualizan-
do esse futuro, fez esse esforço, propondo a construção 
da ponte por conta própria. Ainda que isso não tenha 
acontecido, a região se convenceu de que a travessia era 
necessária e, desta forma, vemos esse projeto concretizado 
e possibilitando o desenvolvimento da região. Por isso, 
ela tem seu mérito nesse processo por ter sido a grande 
incentivadora da referida travessia. Sem dúvidas, a ponte 
que une será a divisora da história de nossa região”.
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JOSÉ ARNO FERRARI
Prefeito de Rodeio Bonito, gestão 2017-2020
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VALMOR DE CARLI
Prefeito de Cerro Grande, 
gestões 2004-2007 e 2008-2012

“Desde muito jovem eu 
sonhava com esta traves-
sia. A única possibilidade 
que tínhamos de atravessar 
o rio era através da balsa, 
mas o valor era alto. Em 
2017, por exemplo, o custo 
de transporte de um veí-
culo era R$ 40 ida e volta. 
Então, me empenhei e até 
tinha protocolado pedido, 
na época que estive como 
prefeito, na Secretaria 
Estadual dos Transportes, 
para que a ponte saísse 
entre Cerro Grande e 
Liberato Salzano – onde 
tem a fábrica de sucos –, pois nós tínhamos muitas famílias que 
investiam em citricultura e queríamos facilitar o transporte desta 
produção. Assim, seria mais fácil também de incentivarmos, 
ainda mais, esta e outras produções. Na época me empenhei, 
através da Amzop, para conseguirmos algumas assinaturas de 
prefeitos e fazermos a ponte em Cerro Grande, mas depois fo-
ram analisando as viabilidades e foi trocado o local para Rodeio 
Bonito. Mas tudo isso aconteceu, graças à parceria da Creluz 
que sempre foi parceira dos municípios da região. Admiro mui-
to o presidente da cooperativa, Elemar Battisti, pela visão ampla 
e empreendedora que possui e por sempre se preocupar com 
toda a região. Estou certo que a ponte vai contribuir muito com 
o desenvolvimento de vários municípios, vai diminuir distâncias 
e custos também. Isso é fundamental para a região”.
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LUIZ JOÃO QUEIROZ
Secretário-executivo da Amzop, gestão 2019

“Fazendo uma travessia 
imaginária sobre essa 
ponte, destaco que coube 
a mim a responsabilida-
de, depois da decisão da 
Creluz e dos municípios, 
de apoiar a conclusão 
dessa obra, articular com 
os prefeitos, elaborando 
o respectivo projeto de 
lei, com sua justificativa, 
para que os Executivos 
enviassem às Câmaras de 
Vereadores, para aprovação. Juntamente com o presi-
dente da Amzop, prefeito de Ametista do Sul, Gilmar da 
Silva, buscamos orientação com parecer do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). Destaco o trabalho, a luta, o 
esforço e a preocupação do grande líder regional, Gilson 
De Carli. Devo ressaltar o esforço da Creluz, através da 
liderança do presidente Elemar Battisti, que com visão 
empreendedora, entendendo que o desenvolvimento 
regional é a única forma de proporcionar o crescimento 
e o bem-estar de nossas comunidades, assumiu a “linha 
de frente” para viabilizar essa parceria. Uma ideia salva-
dora, já que essa obra corria o sério risco de se juntar ao 
arquivo do desperdício de dinheiro público, semiacaba-
da, sem utilização. Além da interligação de duas regiões 
importantes, encurtando distâncias, reduzindo custos e 
facilitando a vida de tanta gente, a travessia estreita os 
laços do municipalismo. É, com certeza, um exemplo a 
ser seguido, para outros investimentos regionais”.
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“O líder principal de toda condução do pro-
cesso, foi o dinâmico e empreendedor Elemar 
Battisti, que teve esta brilhante ideia de lutar 
pela construção desta ponte. Inclusive, na épo-
ca, foram realizados projetos para a instalação 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 
no rio da Várzea, consorciadas com as outras 
cooperativas. Foi uma iniciativa extraordinária 
e o Codemau teve papel importante como 
incentivador do processo, porque a ideia é 
importante para a região. Até acontecer a edificação da travessia, depen-
díamos de balsa que trabalhava no sistema tradicional, através de cabo, o 
que dificultava a operacionalização, especialmente à noite. Para que este 
sonho fosse possível, quero destacar, mais uma vez, a importância da 
liderança do seu Elemar Battisti, por quem tenho grande admiração. Ele 
tem uma visão de futuro, não é um empresário apenas do dia a dia, ele é 
estrategista, com tomadas de decisões de médio e longo prazos, sempre 
pensando no bem de moradores de vários municípios. Este seu espíri-
to empreendedor, estimulou os prefeitos a participarem deste projeto, 
extremamente importante, ligando Rodeio Bonito e Liberato Salzano. 
A iniciativa destas lideranças, incluindo do prefeito de Liberato Salzano, 
Gilson De Carli, que estiveram à frente do projeto é brilhante e merece 
nosso reconhecimento. Isso porque a ponte vai beneficiar e facilitar o es-
coamento da produção, a trafegabilidade das pessoas que precisam destas 
vias, inclusive os alunos que precisam diariamente ser transportados para 
as universidades e escolas técnicas de Frederico Westphalen. A obra vai 
beneficiar o progresso da região, porque a Creluz, junto com a Amzop e 
o Codemau, trazem na essência o foco no desenvolvimento e trabalham 
incansavelmente para isso. A região, apesar da crise que passa o país, pro-
cura, com um esforço muito grande que caracteriza a nossa comunidade 
e instituições, buscar soluções, a fazer com que o governo possa olhar 
e se engajar nestas iniciativas, como exemplo, a ponte que trará grandes 
resultados positivos para todos nós, com certeza”. 

EDEMAR GIRARDI
Presidente do Codemau (gestões 1997 a 2020) 
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PAULO KEMPKA
Padre de Rodeio Bonito

“O meu vínculo com esta 
região, onde está sendo 
construída a ponte sobre 
o rio da Várzea, começou 
em 1990 quando eu ainda 
estava trabalhando em 
Trindade do Sul. Por ser a 
minha família de Frederico 
Westphalen e a sede da 
diocese também ser naque-
la cidade, usávamos muito 
este caminho para chegar a 
FW e a barca sempre difi-
culta a travessia. Quando o 
rio estava cheio, tínhamos 
que fazer toda a volta por 
Constantina ou Sarandi 
para chegar em Frederico 
Westphalen. Não tinha ainda o asfalto de Planalto a São 
José, em Nonoai, que seria outra opção de tráfego, o que 
dificultava ainda mais o deslocamento em dia de chuva. 
Quando comecei a trabalhar em Seberi, mantive muitos 
amigos que eu visitava em Trindade do Sul, então usava 
novamente a barca para fazer esta travessia. Quando em 
1999 passei a atuar em Rodeio Bonito, eu escutava muito 
as pessoas falarem das dificuldades de passar pelo rio da 
Várzea e até o custo que isso tinha para atravessá-lo, pelo 
valor pago para a barca. Têm muitos agricultores, residen-
tes na minha paróquia atual – Rodeio Bonito –, que têm 
lavouras em Liberato Salzano e a travessia onerava muito 
para estas pessoas, porque o lucro também fica reduzido, 
pelo valor pago pelo transporte. Com a ponte, a suinocul-
tura Acadrolli, por exemplo, poderá abrir mais integrados 
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em Liberato Salzano. Com isso, vai agilizar também o 
desenvolvimento da fábrica de sucos de Liberato Salza-
no, porque a população do lado esquerdo do rio também 
poderá produzir citros para abastecer a indústria. Ainda, 
em Trindade do Sul tem o frigorífico abatedor de frangos, 
que também poderá ter integrados na nossa região, viabi-
lizando ainda o trabalho da agricultura. Por estes motivos, 
sempre tivemos uma preocupação e um grande interesse 
que a ponte pudesse ser construída. Sabemos o quanto a 
travessia é importante para que seja possível diminuir estas 
distâncias. Sem contar as vantagens que teremos para en-
caminhar pacientes para tratamentos em centros de saúde 
de Erechim, pela diminuição das distâncias. Sempre tive 
este espírito e esta preocupação que um dia uma ponte 
seria construída para poder facilitar esta comunicação com 
esta outra região, tão próxima, mas “cortada” pelo rio. 
A Creluz teve uma iniciativa muito importante de tentar, 
de todas as formas, viabilizar a edificação da obra, arcou, 
inclusive, com vários custos. Após, foi feita uma parceira 
com a Associação dos Municípios da Zona da Produção 
(Amzop) para poder fazer esta construção – que, com 
certeza, trará uma grande contribuição para nós, pois vai 
ajudar não somente aquelas comunidades próximas, mas 
para um grande público pela facilidade que teremos em 
nos deslocarmos entre estas duas regiões. O próximo 
passo será lutar pelo asfaltamento desta via que facilitará 
também a rapidez no deslocamento. Com certeza, se a 
Creluz não tivesse a iniciativa de realizar este projeto da 
ponte, estaríamos esperando até hoje o estudo e a via-
bilidade para a edificação. Temos que agradecer muito a 
Creluz, na pessoa do seu presidente Elemar Battisti, que se 
dedicou e pensou de uma forma regional esta construção 
tão importante”.
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SILVIA REGINA CANAN
Diretora-geral da URI/FW

“O que significa para uma 
região a construção de uma 
ponte? Muitas poderiam 
ser as respostas, mas para 
esse momento, em que 
se conclui uma obra tão 
importante, o significado 
ultrapassa a ideia de ser 
um elo de integração entre 
dois lugares. A construção 
de uma ponte e, em espe-
cial dessa travessia, que liga 
os municípios de Liberato 
Salzano a Rodeio Bonito, traz em si a simbologia do 
desenvolvimento, do crescimento econômico, da 
possibilidade de acesso às universidades da região, 
aos hospitais, de ampliação da convivência comunitá-
ria e regional. Significa que os povos deixam de ficar 
isolados, já que sem a ponte que faz a ligação entre 
duas cidades, neste caso, tudo se torna mais distan-
te, menos fácil. Hoje, o mundo vive em rede, em 
conexão. Como estarmos conectados se nem sequer 
conseguimos ir de um lugar ao outro com qualidade, 
em menor tempo e com maior segurança? Podería-
mos aqui dizer muito mais, sobre o porquê de uma 
ponte, que é assim chamada pelos elos que constrói, 
mas de todos eles, o do desenvolvimento e da inte-
gração regional, são os mais fortes. A URI também 
apoiou esse projeto, porque sua constituição regio-
nal a faz pensar no bem-estar de todos, em especial 
de seus alunos, que com a inexistência da ponte, 
precisavam sacrificar mais tempo de suas famílias, de 
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seus amigos, de seus trabalhos, para viajar distâncias 
maiores até chegar a Frederico Westphalen. Por tudo 
isso, comemoramos juntos com aqueles que tiveram 
o desprendimento de lutar, de correr atrás, de buscar 
e doar recursos para que esse, que era um sonho re-
gional, se transformasse em uma realidade que trará 
benefícios para uma grande coletividade. Parabéns 
aos prefeitos Gilson De Carli, de Liberato Salzano, 
e José Arno Ferrari, de Rodeio Bonito, e aos demais 
gestores que doaram recursos e colocaram essa obra 
entre as prioridades de suas administrações muni-
cipais. Parabéns também à Amzop apoiadora desse 
projeto, parabéns a todas as entidades que também 
deixaram seu apoio fortalecendo essa construção. 
Por fim, felicitações especiais ao Grupo Creluz, na 
pessoa do seu presidente Elemar Battisti, que por 
meio da cooperativa, realizou um grande investimen-
to com projetos de engenharia, topografia, geologia 
e estudos hidrológicos e hidráulicos para viabilizar 
a construção da ponte. A URI celebra com a região 
essa importante conquista”.
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NELY MARIA DOS SANTOS
Professora aposentada e moradora de Rodeio Bonito

“Fui docente por 16 
anos na Escola Estadual 
Indígena de Educação 
Básica Francisco Kajeró, 
localizada no município 
de Liberato Salzano. Eu 
e minhas colegas passa-
mos esses anos todos por 
momentos muito difíceis 
ao realizarmos a travessia 
pelo rio da Várzea, espe-
cialmente, em épocas das 
enchentes, arriscando nos-
sas vidas para chegarmos 
ao nosso trabalho. Tínha-
mos esperanças de um 
dia termos a tão sonhada 
ponte, para minimizar 
tais dificuldades e facilitar a vida de todos os que ne-
cessitam fazer esta travessia. Mas graças a Deus e à luta 
constante dos gestores dos municípios, especialmente, 
de Rodeio Bonito e de Liberato Salzano, que do início ao 
fim juntaram as forças em busca de recursos em órgãos 
federais, a tão sonhada travessia hoje é realidade. Nosso 
reconhecimento especial ao Grupo Creluz, na pessoa 
do seu Elemar Battisti, que em todas as fases da obra 
auxiliou em forma de apoio moral e financeiro, para que 
esta estrutura pudesse se tornar real. A Creluz, inclusive, 
fazia as negociações com a população indígena e com os 
órgãos ambientais, para que tudo se realizasse de forma 
legal e não causasse problemas futuros.

Essa ponte veio trazer alegria, segurança e comodidade 
para a população que dela usufruir. A obra que liga Rodeio 
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Bonito e Liberato Salzano é uma conquista do povo gra-
ças aos esforços coletivos dos gestores. Ela trará grande 
crescimento econômico para essa região, facilitando a vida 
da população em geral que vai precisar dela.

Parabéns aos prefeitos e demais lideranças envol-
vidas que deram os primeiros passos em prol dessa 
grandiosa obra e aos que continuaram a luta, recebam 
os nossos aplausos”.

Grande parte das professoras que atende alunos da aldeia 
indígena, em Liberato Salzano, é de Rodeio Bonito

Mesmo em dias frios, as docentes 
passavam de caíque ou lancha no rio

D
ivulgação

D
ivulgação



164

LUIZ JOSÉ SAVOLDI
Escritor e morador da linha Caçador, 
em Rodeio Bonito 

“A ideia da construção da ponte sobre o rio da Várzea, 
ligando Rodeio Bonito e Liberato Salzano, nasceu junto 
com o projeto de construção de duas usinas hidroelétricas, 
sobre o mesmo rio, projeto este da Coogerva – Central 
de Cooperativas – criada justamente com o objetivo de 
construção das referidas usinas. A travessia seria constru-
ída sobre a barragem entre a linha Jacinto, em Liberato 
Salzano, e a linha Bonita, em Rodeio Bonito. Como não 
foi possível a construção das usinas por problemas am-
bientais, a Creluz, cooperativa líder deste projeto, cedeu 
aos municípios da região os estudos da construção da 
ponte. Começou aí uma romaria atrás de recursos federais, 
por parte dos prefeitos, o que foi conseguido, mas não 
o valor total necessário para conclusão da obra. Assim, a 
ponte estava destinada a fazer parte das milhares de obras 
inacabadas que existem Brasil a fora. Foi aí que surgiu a 
liderança do senhor Elemar Battisti, presidente da Creluz, 
que reuniu e mobilizou os prefeitos da Associação dos 
Municípios da Zona da Produção (Amzop), fazendo uma 
espécie de capitalização, e as prefeituras contribuíram 
dentro de suas condições e, enfim, a obra está pronta! 
Muito já se falou da importância da ponte. Ela vai unir o 
Médio Alto Uruguai com as regiões de Erechim e Passo 
Fundo, encurtando distâncias. Também vai alavancar o 
setor agrícola, especialmente avicultura e suinocultura que 
vivenciarão um extraordinário incremento, mas que até o 
momento a travessia do rio da Várzea por barca impedia o 
transporte de animais e rações de uma margem para outra, 
entre as empresas e os integrados. Nos últimos meses, 
com a interdição total da barca, foi criado um problema, 
praticamente impedindo pessoas de Liberato Salzano a 
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se dirigirem para Rodeio Bonito e vice-versa, pois não há 
tráfego de automóveis e caminhões. Não poderia encerrar 
meu relato sem frisar o incansável trabalho de duas lide-
ranças que se destacaram neste processo todo:  o presi-
dente da Creluz, Elemar Battisti, desde a elaboração do 
primeiro projeto até o final, pela decisiva mobilização dos 
municípios para conclusão da obra. E, também, o prefei-
to de Liberato Salzano, Gilson De Carli, a quem coube a 
tarefa de coordenar e viabilizar a obtenção dos recursos 
federais. A região é eternamente grata!”
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CLEONEI VIEIRA BORGES

ROGELIO MARCIO DA SILVA 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rural de Rodeio Bonito

Funcionário da entidade sindical

“Para nós do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Rodeio Bonito, com extensão de base em Novo Tira-
dentes, é de extrema importância a conclusão da ponte, 
pleiteada pela Cooperativa Creluz, através de seu Conse-
lho Fiscal, na pessoa do seu presidente, professor Elemar 
Battisti. Isso porque, com a conclusão dessa obra serão li-
gados dois municípios – Rodeio Bonito e Liberato Salzano 
–, proporcionando melhor desenvolvimento para todos, 
principalmente às comunidades locais, onde moram mui-
tos agricultores que são nossos associados e que possuem 
lavouras no município vizinho e dependiam de atravessar 
todos os dias o rio da Várzea. Com a travessia pronta, 
sabemos que vai encurtar a distância e o custo, e também 
vai melhorar a locomoção dos maquinários agrícolas, 
pois antes era feita pela barca. Enfim, com a realização 
deste sonho tão esperado, todos nós ganhamos enquanto 
sociedade, comércio local, indústria, agricultura e, princi-
palmente, a saúde de nossos munícipes, pois os pacien-
tes terão acesso para outras regiões com mais agilidade, 
em função das distâncias serem encurtadas, diminuindo 
ainda o desgaste dos veículos. Sabemos da importância da 
Creluz, que com olhar no futuro percebeu que o gover-
no federal poderia deixar essa obra inacabada trazendo 
imenso transtorno para a região. Então, o senhor Elemar 
Battisti tratou logo de mobilizar as lideranças municipais e 
regionais, através de seus prefeitos, vereadores, lideranças 
sindicais, comércio, agricultores e tantas outras pessoas, 
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em uma audiência na sede da Fundaluz, em Pinhal, assu-
miu o compromisso de colocar recursos financeiros para 
que fosse feita a conclusão da obra, e assim mais uma vez 
a Creluz continua sendo pioneira na implantação de ideias, 
projetos que vem ao encontro do desenvolvimento e do 
crescimento de toda nossa região. Desejamos muito suces-
so à Creluz, na pessoa do seu presidente Elemar Battisti e 
de todo seu Conselho Fiscal.”
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MOISES CAETANO TOMAZONI
Presidente da ACI de Rodeio Bonito, 
gestão 2018/2019

“A conclusão deste projeto da ponte entre 
os municípios de Rodeio Bonito e Liberato 
Salzano tem um significado que transcende 
os ganhos comerciais. É uma ligação entre 
regiões, a possibilidade também de Rodeio 
Bonito ficar na rota entre as regiões de 
Três Passos e Erechim. Esta rota foi muito 
sonhada por várias lideranças. Rodeio 
Bonito é uma referência comercial e de 
serviços de saúde, isso terá grandes reflexos 
na nossa comunidade empresarial e ajudará 
a impulsionar nossa região. O setor rural 
terá também grandes benefícios, seja de 
Rodeio Bonito, que estende a possibilidade de integração com as 
indústrias de aves e de fruticultura, melhora no fluxo comercial 
e de serviços, e também do setor rural de Liberato Salzano que 
melhora a integração na suinocultura e no gado leiteiro, além de 
abrir espaço para uma integração nos serviços de saúde. Esse 
momento marcante, que deve ser comemorado pelas nossas co-
munidades, também nos traz um recado especial, que o trabalho 
conjunto, o esforço de lideranças ajuda construir o desenvolvi-
mento. Nosso reconhecimento também à liderança política do 
prefeito de Liberato Salzano, Gilson De Cali, pela força de liderar 
a busca de verbas em Brasília; à liderança da Creluz, comandada 
pelo presidente Elemar Battisti, que demonstra que a cooperativa 
pode fazer muito pela nossa região, seja no projeto de ter ideali-
zado essa ponte e ter oferecido esses documentos à comunidade, 
seja na capacidade de liderar e aportar recursos para que essa 
construção não tivesse a demora costumeira das obras públicas, 
podendo assim virar uma realidade. Essa obra será mais um mar-
co na construção do desenvolvimento regional e de integração”.
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VILMAR LUIZ VIVAN 
Presidente Poder Legislativo de Rodeio Bonito

“Podemos definir a construção 
desta ponte como uma obra histórica 
para a região, não apenas por ligar 
vários municípios e de forma direta 
viabiliza o acesso Rodeio Bonito a 
Liberato Salzano, aproximando duas 
regiões, do Médio e Alto Uruguai, mas 
principalmente pela influência direta 
que esta obra tem para o crescimento 
e o desenvolvimento regional. Por 
esta ligação, passará o atendimen-
to em saúde, proporcionando mais 
agilidade no acesso a polos regionais, 
com a educação não será diferente, aproximando os municípios das 
universidades, suinocultura e avicultura, atividades que fomentam 
o crescimento da região, estão sendo beneficiadas diretamente com 
este marco para a infraestrutura regional. Setores como o transpor-
te, agronegócio e as indústrias também serão alavancados. Entre os 
principais benefícios está o aumento na geração de renda na agricultura 
familiar, a instalação de novas empresas nos municípios. A união pela 
conclusão desta obra deve servir de exemplo para tantas obras inaca-
badas a nível de Brasil com desperdício de recursos públicos. Diante 
disso, temos que enaltecer a postura do Grupo Creluz, através de 
seu presidente Elemar Battisti, que beneficiou nossa região com mais 
esta grande obra, elaborando o projeto e contribuindo decisivamente 
com a aquisição de áreas, além da contrapartida financeira para a sua 
conclusão. Nós, como Poder Legislativo de Rodeio Bonito, aprova-
mos a destinação de recursos públicos por parte do município para a 
conclusão desta importante obra. Este é o nosso dever em dar nossa 
contribuição para um projeto de tamanha grandiosidade. Afinal, acre-
ditamos que todo o recurso público deve ser aplicado com planeja-
mento e seriedade, esse é o nosso compromisso.”
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QUERINO VOLKMER
Presidente da Cooperluz

“Construir pontes 
é encurtar caminhos, é 
diminuir distâncias, é inte-
grar regiões, é aproximar 
comunidades e pessoas, 
é facilitar o trânsito e o 
transporte, é sinônimo de 
desenvolvimento. Esta é 
a importância da ponte 
sobre o rio da Várzea, 
principalmente para a 
comunidade regional di-
retamente atingida. Neste 
sonho da comunidade re-
gional, o principal papel da 
Coogerva foi a elaboração 
do projeto inicial, e em torno dele reunir e motivar as lide-
ranças, mostrando assim que era possível, com o esforço 
e participação de todos, a concretização desta obra. Esta 
mobilização foi capitaneada e coordenada pela cooperativa 
Creluz, e resultou no projeto definitivo, ressaltando mais 
uma vez o grande papel social do cooperativismo”.
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ERINEO JOSÉ HENNEMANN
Presidente da Certel

“Não temos dúvidas de 
que esta obra é indispen-
sável e estratégica para o 
desenvolvimento econômi-
co e social da região e do 
Estado. Estivemos várias 
vezes na região e nos locais 
da implantação dos proje-
tos de geração de energia 
elétrica da Coogerva, e 
assim como a construção 
destas usinas são essenciais 
para o desenvolvimento, a 
construção da ponte, que 
além de ser muito mais do 
que transpor obstáculos 
e encurtar caminho, trará 
acessibilidade, amplian-
do as possibilidades de investimentos naquela parte do 
Estado e fomentando a geração de emprego e renda para 
a população. Outra razão é a redução de custo com logísti-
ca, sendo valiosa para o turismo e o meio ambiente. Com 
relação ao auxílio ao desenvolvimento regional, entendo 
que tivemos um papel fundamental, pois se a Coogerva 
não tivesse previsto a ponte na concepção do seu pro-
jeto de geração e, posteriormente, o desenvolvimento 
do projeto dela em separado, bem como as suas áreas 
de terras, geologia, topografia, talvez esta obra nem teria 
sido concebida, pois as dificuldades de licenciamento, os 
encaminhamentos de projetos para aprovação e o repasse 
de verbas federais se não tiverem bem ajustados, reunindo 
tecnologia e redução de gastos, não conseguem recursos”.
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JÂNIO VITAL STEFANELLO
Presidente da Coprel

“A obra é muito importante para a região e também 
para todo o Estado. A infraestrutura é um dos recursos 
mais fundamentais para o desenvolvimento, e esta ponte 
é estratégica para o transporte da produção agrícola da 
região, além, é claro, da melhor qualidade de vida para os 
moradores dos municípios mais próximos, que vão reduzir 
consideravelmente o tempo de deslocamento no dia a dia. 
Entendendo a relevância da obra, o apoio da Coogerva 
se deu pelo compromisso da cooperativa com as comuni-
dades de linha Jacinto, pois mesmo com a dificuldade de 
fazer as usinas pelo cancelamento da Licença de Instalação 
(LI) nos dois projetos – PCH Linha Jacinto e PCH Linha 
Aparecida –, sempre apoiou e liderou a construção da 
ponte ligando à região, em especial por meio da coope-
rativa Creluz, associada à Coogerva e que leva também 
energia elétrica para estes municípios”.
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A espera de muitos anos chegou ao fim no dia 30 de outubro de 2019, 
data em que o tráfego sobre a Ponte da Integração – entre Rodeio Bonito e 
Liberato Salzano – foi liberado. Desde então, milhares de veículos usufruem 
da travessia para se deslocarem de um lado ao outro do rio, que antes só podia 
ser feito andando cerca de 100 quilômetros, trajeto feito pela BR-386, passan-
do por Sarandi, ou por barca que foi interditada totalmente em maio de 2019.

Especialmente nos primeiros dias, após a liberação para o trânsito, a fe-
licidade dos motoristas que usufruíam da estrutura era notória, por poder 
encurtar distâncias e, consequentemente, diminuir o horário das viagens.  

A obra, construída sobre o rio da Várzea, tem previsão de ser inaugurada 
no dia 6 de dezembro de 2019, a partir das 9h30min. A expectativa é que o 
ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto, esteja presente, pois este 
ministério foi o que contribuiu com a destinação dos recursos para a constru-
ção, além da ajuda financeira da Creluz e de alguns municípios da região, que 
tornaram o sonho real. No mesmo dia, às 10 horas, ocorre no salão paroquial 
de Rodeio Bonito, uma reunião-almoço para celebrar a construção, com a 
presença de autoridades e lideranças de toda a região. Na oportunidade, tam-
bém será lançando este livro que conta a história desta ponte, que há décadas 
era aguardada pela população de duas microrregiões.

O DIA QUE 
MARCARÁ A 
HISTÓRIA 
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A CRELUZ E A SUA 
REPRESENTATIVIDADE 

A Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural do Médio Uru-
guai Ltda., Creluz, com sede administrativa em Pinhal, atua em 
36 municípios do Norte do Estado, levando energia e conforto 

para cerca de 22 mil famílias, beneficiando um contingente de mais de 80 
mil pessoas.

Fundada em 03 de abril de 1966, por iniciativa de lideranças e com 
apoio de agricultores, comerciantes, industrialistas e autoridades, que reu-
nidos no então distrito de Pinhal, município de Palmeira das Missões, de-
cidiram pela constituição da cooperativa. Hoje a Creluz, que no seu início 
atendia exclusivamente a área rural e vilas, está presente em 16 sedes mu-
nicipais. Fato que ocorreu graças ao desenvolvimento que se desencadeou 
a partir da chegada da energia elétrica.

Contam os mais antigos que a primeira reunião teria acontecido à som-
bra de uma árvore e, assim como aconteceu com as demais cooperativas 
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do segmento no Estado que surgiram praticamente no mesmo período, 
foi criada face às dificuldades da eletrificação chegar até as localidades 
interioranas. Das comunidades atendidas inicialmente, apenas Rodeio Bo-
nito já era emancipada, havia três anos.

Formalizada a constituição da cooperativa, imediatamente deu-se iní-
cio ao processo de ampliação do quadro social, serviço realizado volunta-
riamente por inúmeras pessoas, assim como aconteceu no ano seguinte, 
com o trabalho de construção das primeiras redes de distribuição.

A rede troncal com 78 quilômetros de extensão saiu da subestação da 
Guarita, de propriedade da CEEE, em Erval Seco, passando pelas loca-
lidades de Dois Irmãos das Missões, Boa Vista das Missões, Jaboticaba, 
Pinhal e Rodeio Bonito.

Em 1971, por decisão do Incra, a Creluz foi eleita a Regional das Co-
operativas de Eletrificação, fato que a levou a incorporar outras três Co-
operativas de Eletrificação Rural: a de Seberi, Castelinho em Frederico 
Westphalen e Planalto. 

De 1976 a 1997, a cooperativa atuou no segmento de lojas, com venda 
de eletrodomésticos e material elétrico. Por definição estratégica, abando-
nou a área concentrando esforços na geração de energia, tendo colocado 
sua primeira usina em funcionamento no final de 1999. Hoje, são oito 
usinas em operação e mais duas projetadas por meio de investimentos 
feitos junto à Coogerva.

Em 2009, por decisão da direção apoiada pelo conselho e quadro de 
associados, a Creluz foi dividida em duas Cooperativas Creluz – Coope-
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Sede atual da Creluz

A
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rativa de Distribuição de Energia e Creluz – Cooperativa de Geração de 
Energia e Desenvolvimento, formando o Grupo Creluz, atendendo assim 
normas exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e re-
alizando a adequação da Creluz com a finalidade de atender a legislação 
vigente, frente à assinatura do contrato de permissão pública, assinado em 
31 de maio de 2010.

Também no ano de 2010, a Creluz alcançou uma marca que irá ficar 
para sempre em sua história. No dia 1º de julho, a cooperativa recebeu 
em Londres, na Inglaterra, o Prêmio Internacional Ashden Awards. Uma 
honraria que coroa a geração de energia limpa, renovável e sustentável, 
bem como todas as ações sociais e ambientais praticadas pela cooperati-
va. Além do selo verde, a Creluz também recebeu 20 mil libras esterlinas 
(cerca de R$ 60 mil) para continuar investindo em ações ambientais. O 
Prêmio Ashden foi responsável por colocar a cooperativa como referência 
mundial de empresa preocupada com o desenvolvimento sustentável.

Em 2012, no Ano Internacional do Cooperativismo, o Grupo Cre-
luz retornou ao continente europeu para receber um prêmio mundial de 
qualidade em gestão. A cerimônia de entrega do prêmio Arch of Europe 
Quality Award 2012, que reconhece as melhores empresas do mundo, 
aconteceu no dia 30 de abril, em Frankfurt, na Alemanha. Esse prêmio é 
oferecido às organizações pelo sucesso corporativo, sustentabilidade em-
presarial, excelência, liderança e bons resultados.
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