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Esta edição marca a nova fase do Lourdes. Nosso propósito a partir de agora, com
a possibilidade de expansão da linha editorial, é registrar os fatos e assuntos atuais do
bairro/região, resgatar a história de locais e
pessoas, destacar os moradores, lideranças,
comerciantes e personalidades. Queremos
reforçar ainda mais o vínculo comunitário
que o Lourdes conquistou nestes 16 anos
de trajetória. A edição 194 traz a origem do
nome do bairro, enquete, artigos, a última
parte do resumo Fratelli Tutti e muito mais.
Caro leitor: siga nos prestigiando e ajude a chegarmos mais longe. Compartilhe o
jornal com seus familiares, vizinhos e amigos.

Descubra,

participe e ganhe!

Você já olhou para o alto e viu esse globo em algum lugar do bairro de Lourdes?
Sabe onde está instalado ou o que significa?
Então manda um WhatsApp com seu nome
completo para 99965.0115. A resposta correta concorre a lanches no Tuni-kão.

Cotidiano
Isaias Pablo Klin Carlotto
klinkarl.otto@hotmail.com

Poder de
superar

Chama atenção de quem circula por
Lourdes o número de pessoas em situação
de rua. Nas calçadas, debaixo das marquises
ou de viadutos vemos colchões, cobertores,
roupas, calçados e até mesmo barracas de
lonas.
A edição de junho do Lourdes mostrou
um pouco dessa realidade com uma matéria
sobre o projeto Hospedagem Solidária, realizado de maio a setembro no salão paroquial,
onde foram acolhidas 410 pessoas em situação de rua. A ação envolveu diversos grupos
e movimentos da Diocese de Caxias do Sul,

com o apoio da Fundação de Assistência
Social (FAS), da Guarda Municipal, dos Médicos do Mundo e da comunidade. Outra
iniciativa sediada desde março no bairro de
Lourdes é o Restaurante Popular (na Rua Sinimbu, 96), uma parceria entre a Associação
Mão Amiga e a Prefeitura de Caxias do Sul.
A FAS estima que o município tenha
em torno de 600 pessoas em situação de rua,
podendo haver variações. A rede de apoio
atende pelo Centro POP Rua. Além disso, o
município oferece 140 vagas de acolhimento
divididas em três casas de passagem.

Eu acho que...
Pedro Setembrino Tizatto, 81 anos
Morador e comerciante
“Gosto de Lourdes porque é um bairro que tem de tudo, mercado, farmácia... O que não
gosto é a dificuldade para atravessar as ruas, especialmente nas esquinas da Angelina Michielon com a Luiz Michielon e Angelina Michielon com Os 18 do Forte, em frente à igreja.
Mesmo com a faixa de segurança nem os pedestres e nem os motoristas respeitam a
sinalização. É uma questão de educação.”

Cristina Gasparin, 36 anos
Comerciante

Ideias em
Comunicação

“Em Lourdes tudo é pertinho, não precisa se deslocar até o centro
para resolver as coisas, temos tudo aqui. O ponto negativo é a falta
de segurança principalmente nas ruas laterais como na Plácido
de Castro e Santos Dumond. Seguidamente ficamos sabendo de
arrombamento dos carros estacionados ali.”
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Alaor Trevisan (Liba), 55 anos
Morador e comerciante
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“Lourdes é o que há de melhor, uma perfeição. Tenho adoração.
Tanto que além do meu negócio que está aqui há quase 35 anos,
há algum tempo decidi morar no bairro. É um local que ainda preserva o espírito de comunidade. Gosto muito das pessoas daqui.
Não gosto da aglomeração de moradores de rua, a meu ver a razão
desta situação é o alcoolismo.”

Um novo mundo nos espera
logo ali, depois de tudo o que
passamos. Renovados, na melhor
das hipóteses, nos tornamos
capacitados a enfrentar o
mesmo mundo, porém sob nova
perspectiva. Assim se desvela e se
revela em nós, o poder de superar.
Nascemos e nos constituímos
na cadência da dinâmica do
ato de superar o que a vida vai
dispensando para a existência. Feliz
de quem aprende a administrar os
seus dias imbuído da percepção que
tudo passa. Tudo tem o seu tempo.
Nem sempre nos damos conta
de que a cada momento estamos
superando algo. No ato simples de
respirar, pensar, agir, atravessar a
rua, arquitetar na mente nossos
compromissos e conseguir colocar
tudo em dia, é, sim a superação
acontecendo. Todas as nossas
faculdades se articulam para dar o
passo seguinte.
Paulatinamente revelamos o
que somos e nos transformamos
naquilo que devemos ser quando
nos entregamos em tudo o
que fazemos. Só há superação
quando nos entregamos nas
ações cotidianas. Adversidades,
contingências, dificuldades exigem
mudanças de plano e devemos
manter um perfil capaz de ser
flexível, encontrar outras formas, se
ajustar às novas demandas.
Hoje, tem se tornado fácil ter
acesso a dados que nos ajudam a
compreender que tudo o que está
à nossa volta é o legado de pessoas
que, obstinadamente auscultaram
a sua interioridade e perceberam,
nem sempre conscientes, que no
desenrolar da teia da vida, ressoa
a missão sobre o que devemos
empreender como seres no mundo,
feitos para outro mundo.

Anuncie
TEL. 3222-8803
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Fotos Margô Segat

Não dá!

DaRedação!
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TEL. 3212-1180

Se o posto é bom, a gasolina é Ipiranga!
NA BR-116, ESQ. LUIZ MICHIELON
(PRÓXIMO AO MONUMENTO IMIGRANTE)
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De Caipora a Nossa Senhora de Lourdes
DELIMITAÇÕES
Seplam

TIA ROSA

IRA PORTO
PROFESSOR JERONIMO FERRE

FRANCISCO GETULIO VARGAS

JOAO CASTAGNOTTO

CESARIO ALVIM
JOSE TOVAZZI

LUIZ MICHIELON

JOAO POZZAN

44 15 10

44 10 06

MARIANO MAZZOCHI

LUIZ ZATTI

JOSE BISOL

GENERAL ESTILAC LEAL

Mauro De Blanco

SIMAO CEMBRANI

6
-11
SERAFIN TERRA

JOSE BISOL JOSE BISOL

ANTONIO RASIA

FERDINANDO ROSA

CIRILO RUZZARIN

LUCCAS MENEGOTTO

RODRIGUES ALVES

BR

ANGELINA MICHIELON

JOSE CASANOVA

JOSE ANGELI

44 10 05

AGOSTINHO PEVEZ

JOAO TURR A

LOURENCO TOMANINI

ERNESTO MAR SIAJ

LUIZ MICHIELON
JOAO COSTAM ILAN

PLACIDO DE CASTRO

ANDRE BOLZANI

SANTOS DUMONT

SANTOS DUMONT

DOM JOSE BAREA

JOSUE BARDIN
JOAO SBERSI

ANGELO CORSO

AQUILINO ZATTI

HIGINO ONZI

RAFAEL ROSSI
OS DEZOITO DO FORTE

44 09 08

TREZE DE MAIO

SINIMBU

PADRE JOAO SCHIAVO

QUINTINO BOCAYUVA

GIORGIO STASI

JULIO DE CASTILHOS

LOCATELLI
Escala:
ALDO

CRUZ VERMELHA

DECIO DA ROSA VIANNA

44 05 26

ANGELO SEGALLA

ANDRE BORTOLOTTI

44 10 02

PINHEIR O MACHADO

AMANCIO MIGUEL FERREIRA
JOAO ANDREAZZA

BR-116

TARQUINIO ZAMBELLI

BR-116

TREZE DE MAIO

ANTONIO XAVIER DA LUZ

LO

BENTO GONCALVES

CORONEL CAMISAO

SIMOES LOPES NETTO

VINTE DE SETEMBRO

GILDA MARCON GRAZZIOTIN NORA

PADRE CARMINE FASU

02

WASHINGTON LUIZ

ERNESTO ALVES

NESTOR MOREIRA

44 09 01

44 09 13

1
09

9

43

44

ASSIS BRASIL

44 09 10

44 0

47

PROFESSOR ANTONIO VIGNOLI

BARAO DE SANTO ANGELO

90

EN

44
0

C

HUMBERTO DE CAMPOS

VI

44 04 27

SA

O

44 04 39
44 0
4 10
44 04 11

L

44 04 26

03
44 04

BR

I
AS

44 05 26

IRM A ZAGO

NOSSA SENHORA
DE LOURDES
TE

44 0 4

O bairro Nossa Senhora de Lourdes foi
o segundo a ser criado em Caxias do Sul, na
direção leste a partir do Centro, iniciando na
atual rua Borges de Medeiros e terminando
na Estrada Conselheiro Dantas, inaugurada
em 1883, a qual era a saída para os Campos
de Cima da Serra. Por esta estrada chegavam
os tropeiros para se abastecer nos armazéns
do bairro, como, por exemplo, o de Vicente
Rovea (atual sede do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami).
A denominação inicial era Zona Caipora, nome que vem do tupi ka’apora, formado
de ka’a “mato” e pora “habitante de”. Além da
ideia de “habitante do mato”, também comportava o significado de “pessoa infeliz, coitado”, motivo pelo qual muitas pessoas ficavam constrangidas em dizer que moravam
ali. Provavelmente por este motivo, em 1930
a denominação passou a ser Bairro Guarani.
Já em 1924 havia sido construída no
bairro uma capela, a do Santo Sepulcro, pelo
imigrante italiano Benvenuto Conte ao lado
da casa da família. Mais tarde deu-se início à construção de uma pequena igreja de
madeira. Posteriormente, foi erguida uma
grande igreja, inaugurada em 1942, homenageando Nossa Senhora de Lourdes, cujas
aparições se deram na França, em 1858. A
partir da criação da paróquia (a segunda da
cidade), o bairro foi rebatizado, sendo também seus limites modificados (mapa atual
ao lado).

Curiosidades do bairro
A primeira mudança de nome, Caipora
para Guarani, atendeu à vontade dos moradores locais. O Acto 48, de 5 de agosto de
1930, justificava que o bairro merecia “denominação mais apropriada”. A alteração
de Guarani para Nossa Senhora de Lourdes
reafirma a grande fé dos imigrantes italia-

nos e de seus descendentes. Já os dados referentes aos nomes das ruas demonstram
uma valorização da cultura italiana, bem
como uma tendência a homenagear pessoas
importantes para a cidade, estado ou país.
Constata-se ainda que há uma predisposição a valorizar figuras masculinas.

DENOMINAÇÕES

Vista aérea do bairro Nossa Senhora de Lourdes, com destaque para a Igreja Nossa
Senhora de Lourdes, Vinícola Luiz Michielon & Cia, Colégio Madre Imilda, Parque da
Imprensa, antiga Cantina Formolo e Brasdiesel (1975)

1ª

2ª

3ª

Bairro Caipora

Bairro Guarani

Bairro Nossa Senhora
de Lourdes

Data

Indeterminado

1930

1942

Significado
Nome

Nome que vem do tupi
ka’apora, formado de
ka’a, “mato” e pora
“habitante de”. Além
dessa, também comportava a ideia de “pessoa
infeliz, coitado”.

Relativo ao idioma e raça
indígena dominante nas
regiões compreendidas
entre Paraguai, Argentina e o sul do Brasil. Significa guerreiro, lutador.
v. guerrear, combater.

Nome que faz referência a uma figura sagrada, cujas primeiras
aparições aconteceram no ano de 1858,
na cidade homônima,
na França.

Lourdes comporta um número de 56
ruas, sendo que 80% são de nomes masculinos, e, destes, 44,5% são de origem italiana. Os 20% restantes referem-se a nomes
femininos (10,7%) e a outras denominações
(10,3%). Diversos pontos turísticos e culturais encontram-se localizados no bairro e
proximidades, tais como, a capela de Santo
Sepulcro, o Arquivo Histórico Municipal

João Spadari Adami, o Monumento ao Imigrante.
Fonte: O trabalho de Elisa Jaques dos Santos
“De Caipora a Nossa Senhora de Lourdes: a evolução
de um topônimo no município de Caxias do Sul”,
insere-se no Projeto Toponímia - Os nomes da cidade
de Caxias do Sul: vias, bairros, praças, monumentos,
coordenado pela professora da UCS Vitalina Frosi,
em 2010.
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Reflexão
Alberto Meneguzzi
@alberto_meneguzzi

Vamos sonhar
juntos?

AS RELIGIÕES AO SERVIÇO DA
FRATERNIDADE NO MUNDO
SÓ COM ESTA CONSCIÊNCIA DE FILHOS
PODEMOS VIVER EM PAZ ENTRE NÓS:
As várias religiões
oferecem
uma preciosa
contribuição para
a construção da
fraternidade.

Buscar a Deus
ajuda a
reconhecermo-nos
como companheiros
de estrada:
irmãos.

A privação da
liberdade de
consciência e da
liberdade religiosa
deixa a humanidade
empobrecida.

A IGREJA É UMA CASA COM AS PORTAS
ABERTAS, PORQUE É MÃE:
1

2

3

Lança
pontes

Abate
muros

Semeia
reconciliação

ENTRE AS RELIGIÕES É POSSÍVEL
UM CAMINHO DE PAZ:
O ponto de partida deve ser o olhar de

4 Deus, que olha com o coração.

Violência não encontra fundamento nas

4 convicções religiosas.

O culto humilde e sincero a Deus leva ao

4 respeito pela vida, pela dignidade e pela
liberdade.

ORAÇÃO CRISTÃ ECUMÊNICA
Deus nosso, Trindade de amor,
a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina
infundi no meio de nós o rio do amor fraterno.
Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus,
na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã.
Concedei-nos, a nós cristãos, que vivemos o Evangelho
e reconheçamos Cristo em cada ser humano,
para O vermos crucificado nas angústias dos abandonados
e dos esquecidos deste mundo
e ressuscitado em cada irmão que se levanta.
Vinde, Espírito Santo! Mostrai-nos a vossa beleza
refletida em todos os povos da terra,
para descobrirmos que todos são importantes,
que todos são necessários, que são rostos diferentes
da mesma humanidade amada por Deus.
Amém.

Os líderes religiosos
são chamados a
ser verdadeiros
“dialogantes”: a agir
na construção da paz
como mediadores
autênticos.

Celebrações
especiais

Crisma:

Estamos vivendo a hora da
verdade. O vírus esfacelou famílias
inteiras, matou adultos, jovens,
crianças, idosos, ricos e pobres.
Nos recolhemos, nos distanciamos.
E nesse meio tempo, ficamos
atordoados: como fazer para sair
disso? E a cura, quando virá?
Em meio a tantas perguntas sem
respostas, passamos a acompanhar
um turbilhão de informações vindas
do mundo todo. Um caos.
Por aqui, no Brasil, em 17
meses, morreram 600 mil pessoas.
Junto com a covid-19, o desemprego,
a fome, a depressão e o medo.
Crises? Quantas o mundo já viveu?
Algumas, não pudemos evitar.
Mais uma vez, é a vida nos pondo à
prova novamente e por incrível que
pareça, é assim que crescemos.
O Papa Francisco, no seu
livro escrito durante a pandemia,
“Vamos sonhar juntos – O caminho
para um futuro melhor” diz: “Nas
provações da vida, você acaba
revelando o seu próprio coração: a
sua solidez, a sua misericórdia, a
sua grandeza ou a sua mesquinhez.
Os tempos normais são como
situações sociais formais: a pessoa
nunca mostra o que é de verdade.
Sorri, diz o correto e sai da
situação, sem mostrar quem é na
realidade. Mas quando passa por
uma crise, acontece o oposto: você
se coloca diante da necessidade de
escolher. E ao fazer a sua opção, seu
coração é revelado.”
Crise, é um tempo de
purificação “ela desmascara a
nossa vulnerabilidade, expõe falsas
seguranças em que alicerçamos
nossa vida”, diz o Papa Francisco.
Onde está o perigo, cresce também o
que nos salva. Precisamos acreditar
em dias melhores!

Cemitério de Lourdes

23 de outubro,
às 10h e 19h

Até o dia 31/10 é possível fazer reparos, lavagem e pintura das capelas e gavetas.
Horário de funcionamento: das 13h30min às 17 horas, inclusive aos sábados e domingos.
No local o associado poderá fazer o pagamento da anuidade.

Primeira
Eucaristia:

01/11 (segunda-feira) - das 8h às 18h

06 de novembro,
às 9h, 11h e 15h

02/11 (terça-feira) - das 7h30min às 18h

É obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento

