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1. INTRODUÇÃO 

Cada povo tem sua história e nas suas raízes estão impressas as necessidades 

e potencialidades que contribuem para o seu desenvolvimento. A comunidade 

Salzanense, desde seus primórdios constitui-se de um povo trabalhador e 

desbravador buscando sempre, na ética de seus costumes e valores darem à 

população condições de vida digna e feliz. Rodeado de montanhas, o pequeno 

povoado cresceu e se transformou em horizonte promissor para muitas famílias que 

aqui residem e constroem a sua história juntamente com outros municípios da 

redondeza. Alicerçados em objetivos comuns os cidadãos buscam a realização 

pessoal e comunitária desenvolvendo potencialidades e aparando fragilidades, 

apoiados pelos seus representantes políticos, que aos poucos foram dando rosto e 

projeção à pequena cidade, embelezada pelo seu povo, pelas suas riquezas naturais 

e pela força de seus trabalhadores e trabalhadoras. 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

O território no qual surgiu o município de Liberato Salzano, como também a 

parte Norte do Estado do Rio Grande do Sul, em épocas anteriores, era habitada pela 

civilização indígena, descendente da etnia dos Gês, que durante a guerra com a tribo 

Guarani, quase foi dizimada, permanecendo poucos deles dispersos pelas florestas 

casas modestas, usam vestimentas semelhantes a outras civilizações, praticam a 

agricultura familiar, fabricam cestas, balaios, e são assistidos pela área da Saúde e 

Educação, amparadas por Lei.  

 

A Terra Indígena Rio da Várzea, de indígenas Kaigangues, pertence ao 

município de Liberato Salzano, tem área atual de 16.415,44 hectares e está situada 

na Reserva Florestal Federal, na divisa deste município com o município de Rodeio 

Bonito, próximo ao Distrito do Pinhalzinho/Liberato Salzano. A aldeia indígena Rio da 

Várzea é assistida na Educação Básica pela Escola Estadual Indígena de Educação 

Básica Francisco Kajeró.  

 

Os professores que atuam nesta escola são contratados pelo Estado e pelo 

município de Liberato Salzano.  Além disso, o município oferece o transporte escolar, 

assistência à saúde e outras parcerias para políticas educacionais. O território que 

compreende o atual município de Liberato Salzano, com área de 24.990 km², desde 

os primórdios do Brasil até sua emancipação político-administrativa, está inserido no 
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atual território do Estado do Rio Grande do Sul. De 1809 a 1819 o território de Liberato 

Salzano fazia parte do grande município de Rio Pardo. Em 1819 a região de Rio Pardo 

é dividida em outros municípios.  

 

Um dos novos municípios é Cachoeira do Sul, ao qual o território deste 

município passou a pertencer. De 24 de março de 1824 a 15 de novembro de 1889, 

São Pedro do Sul deixa de ser Capitania passando a ser constituído de Província de 

Rio Grande de São Pedro do Sul. Em 23 de maio de 1834, desmembra-se do grande 

município de Cachoeira do Sul o novo município de Cruz Alta, o qual se emancipa. A 

área territorial de Liberato Salzano passa a fazer parte da grande região de Cruz Alta. 

Em 26 de novembro de 1847, Passo Fundo é elevado à categoria de Freguesia, pela 

Lei provincial Nº. 99. Em 28 de janeiro de 1857, pelo ato provincial Nº. 340 a Freguesia 

Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo é elevado à categoria de município, 

incluindo em sua área de abrangência o município de Liberato Salzano.  

 

Em 15 de novembro de 1889 ocorre a Proclamação da República, com isso a 

Província de Rio Grande de São Pedro do Sul passa a ser o Estado do Rio Grande 

do Sul, segundo a primeira Constituição Republicana de 1891. Em 27 de junho de 

1939 desmembrasse de Passo Fundo e se emancipa o município de Sarandi, pelo 

decreto Lei Nº. 7840, com instalação oficial em 01 de janeiro de 1940, tendo como 

Distritos: Nonoai, Ronda Alta, Rondinha e Constantina. No Distrito de Constantina 

incluía-se o território deste município, na época designado como Marcolino.  

 

Em 14 de abril de 1959 o Distrito de Constantina desmembra-se de Sarandi e 

tem sua emancipação político-administrativa. O território de Liberato Salzano passa a 

pertencer a este novo município. Em 01 de junho de 1964, a área territorial, a qual 

constitui este município desmembra-se de Constantina, tendo sua emancipação 

político-administrativa, com a designação de Liberato Salzano.  

 

O Município de Liberato Salzano situa-se ao Norte do Estado do Rio Grande 

do Sul, na Região do Médio Alto Uruguai, a 400m acima do nível do mar. Com o início 

da colonização, desbravando a mata virgem, Marcolino Paiano, por motivo político, 

fugiu de Palmeira das Missões/RS e veio estabelecer-se nesta localidade. Já em 1931, 

um grupo de famílias proveniente do município de Guaporé, constatando a fertilidade 

do solo, veio fixar morada aqui dando inicio a um significativo progresso agrícola.  
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O lugarejo passou a chamar-se Marcolino em homenagem ao primeiro 

desbravador desta terra, senhor Marcolino Paiano. Logo Marcolino teve seu nome 

alterado, em data incerta, para Baitaca. Segundo informações da época, ter-se-ia 

dado este nome devido a grande quantidade de papagaios, ainda existentes, e de cor 

verde. Em 1958, foi alterado o nome de Baitaca para Liberato Salzano, em 

homenagem ao Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, na época, Secretário de 

Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, morto tragicamente em acidente 

aéreo.  

 

Quando denominado Marcolino, era vinculado ao território de Passo Fundo. 

Com o desmembramento político administrativo de Sarandi, do Município de Passo 

Fundo, Marcolino, e posteriormente Baitaca, passou a ser distrito do novo município 

de Sarandi. Com o movimento de emancipação Político Administrativa de Constantina, 

desmembrando-se de Sarandi, Liberato Salzano passou a ser Distrito de Constantina.  

 

Em 1963, o povo desta terra imbuído de um forte espírito de dependência 

político administrativa, iniciou o movimento emancipacionista. Em 22 de março de 

1964, foi instaurado em todo Distrito um plebiscito vencendo o “sim”. Em 1º de junho 

de 1964, através da Lei Governamental de nº 4.736, foi criado o Município de Liberato 

Salzano, hoje em pleno desenvolvimento. 

 

3. COLONIZAÇÃO  

Muitos anos antes da colonização, o território do município de Liberato Salzano 

era um imenso tapete verde, formado por espessa mata composta por árvores de 

diversas espécies e centenárias que cobriam o relevo de planícies, planaltos 

ondulados e serrarias. No interior da mata reinava silêncio profundo, quebrado apenas 

pelo ruído das águas cristalinas e sussurrantes dos rios, arroios e córregos que 

rumorejavam nas corredeiras e pedregais. O içar dos ventos na copa das árvores, o 

uivarem dos animais silvestres, o agravarem dos papagaios de várias cores e 

tamanhos, o canto sonoro dos pássaros ou das gralhas, a dessecar as sementes de 

pinho, ou então pelo silvo das flechas dos índios Kaingangues, habitantes da região 

formavam inusitada melodia.  

 

Os indígenas Kaingangues eram andarilhos das matas, ou de beiras de rios e 
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córregos, e durante séculos fizeram deste território seu habitat. Coletavam pinhão e 

usufruíam da pesca e da caça, então abundantes neste território.  

 

No decorrer dos anos as terras férteis deste município, ainda não cultiváveis 

começaram a serem visitadas pelos humanos, de raça branca, de diferentes etnias e 

lugares. No final do século XIX e início do século XX, tropeiros e viajantes 

aventuravam-se a passar por meio destas matas, pelas picadas, e ao realizar suas 

tropeadas perceberam a fertilidade destas terras.  

 

No início do século XX desenvolvia-se a estruturação fundiária no país, através 

da Lei de Terras de 1850, há a determinação de lotes de terra e incentivo à 

colonização. A atividade agrícola foi exaltada como verdadeira essência do Brasil, 

sendo o latifúndio criticado pelos intelectuais pela expansão da monocultura. 

Pensava-se que somente com o regime da pequena e média propriedade, o país 

poderia ser autossuficiente na produção de alimentos, como: feijão, milho, trigo e 

criação de suínos e bovinos.  

 

Por volta da segunda década do século XX, no Estado do Rio Grande do Sul, 

houve a estruturação fundiária da terra. Nessa época, muitas famílias que, com 

numerosos filhos, não tinham onde morar e trabalhar buscavam áreas de terra na 

região Norte do Estado do Rio Grande do Sul, para povoar e colonizar. O território que 

abrangia o atual município de Liberato Salzano, inserido na região Norte, estava à 

disposição, através da venda de títulos de posses de áreas de terras pela Comissão 

de Terras da Colonização - CEMAPA, sediada no município de Nonoai, com sub 

escritórios em Constantina.  

 

A colonização encetou sua marcha desbravadora em etapas sucessivas. No 

decorrer dos anos, amparado por surpreendente potencial de energia oriunda do 

braço forte dos primitivos colonizadores atraídos não só pela fertilidade do solo, mas 

também por diversos outros fatores, como: a facilidade do trabalho em terras 

apropriadas à lavoura, a quantidade de mato existente, especialmente de madeira 

nobre e a possibilidade de tornarem-se proprietários de um pedaço de terra.  

A princípio as primeiras famílias enfrentaram muitas dificuldades, uma vez que 

não havia comércio próximo para adquirir o que necessitavam, precisavam dirigir-se 

até a linha 17 Gramados ou Taquaruçu, hoje município de Constantina, à cavalo. 
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Levavam um dia para ir e outro para voltar, não havia estradas, mas apenas picadas. 

Através de contatos com os nativos, índios e caboclos procuraram estabelecer um 

relacionamento de boa convivência. Ainda, na primeira década do século XX, 

estabeleceram-se em terras Salzanense pessoas fugitivas das perseguições políticas 

do vizinho município de Palmeiras das Missões. 

 

Por volta dos anos de 1931 e 1932, várias famílias oriundas do município de 

Guaporé, de origem italiana, adquiriram lotes de terra nesta região. Estes lotes eram 

colocados à disposição dos colonos pela Comissão de Terras, órgão do governo 

instalado em Nonoai. 

 

 

4. TOPONOMIA DE LIBERATO SALZANO  

O topônimo Marcolino, foi o primeiro nome dado a este lugar pelos imigrantes 

italianos estabelecidos aqui, nas primeiras décadas do século XX. Este lugarejo 

pertencia a uma região extremamente grande, vinculado ao território de Passo Fundo.  

 

Em 1923 inicia a Revolução Federalista, tendo sua duração até 1924, atingindo 

todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente em algumas regiões os 

revolucionários manifestavam-se fortemente, como em Palmeiras das Missões, aonde 

ocorriam saques, pilhagens, vitimavam muitas pessoas e perseguiam outras, caso 

fossem Maragatos. Na época, muitos cidadãos eram perseguidos pelas forças 

políticas vigentes.  

 

Em toda a região do Alto Uruguai, acontecia muita violência política oriunda das 

revoluções, principalmente a de 1923 e 1924, na qual seus administradores coronéis 

ou generais, caso do coronel Valzumiro Dutra, de Palmeiras das Missões, que reprimia 

e perseguia seus opositores liberais, conforme estabelecia a constituição autoritária 

de 1891, elaborada sob os pilares do positivismo.  

 

Na região de Palmeira das Missões, com a política coronelista e a legalização 

das terras, os colonizadores procuraram desenvolver atividades pecuárias e 

ervateiras, para isto desmatavam a floresta conífera, madeira de importante economia 

comercial. Iniciava-se, assim, a derrubada e a comercialização da madeira. A 

comercialização era realizada por transporte fluvial com a região de São Tomé, na 
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Argentina, conduzida por balsa. O transporte fluvial iniciava pelo rio da região, o rio da 

Várzea, que desembocava no rio Uruguai e, este, no estuário da Prata em São Tomé, 

na Argentina. 

 

5. LIBERATO SALZANO: NOME DADO AO MUNICÍPIO  

O nome dado ao município é uma homenagem ao Sr. Liberato Salzano Vieira 

da Cunha, nascido aos 20 de dezembro de 1920, na Rua Sete de Setembro em 

Cachoeira do Sul/RS. Era filho do casal Antônio Peixoto Vieira da Cunha e de Angelina 

Vieira da Cunha. Foi alfabetizado em Passo Fundo pela professora Dona Pequena 

Porto. Fez o terceiro ano primário na Escola Normal João Neves Fontoura, terminou 

o curso primário no Ginásio Roque Gonzales, onde estudou até o 3° ano Ginasial. O 

4° e 5° ano cursou no Colégio Nossa Senhora do Rosário, bem como, o pré-jurídico.  

 

Em 1947, com 26 anos de idade assumiu como prefeito de Cachoeira do 

Sul/RS, permanecendo até 1950. Nesse período criou o Corpo de Bombeiros, fundou 

a Casa da Criança e da Velhice Desamparada, criou o Patronato Agrícola Nossa 

Senhora da Conceição e instalou fábricas de tubos de concreto. Em 1950 elegeu-se 

Deputado Estadual, sendo reeleito no período seguinte pela legenda do Partido Social 

Democrático - PSD. Em 1955, assumiu a Pasta da Secretaria de Educação e Cultura, 

dedicando-se inteiramente a causa educacional do Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Como secretário da Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, no 

período que exerceu a função realizou várias atividades. Todos os atos de sua gestão 

refletem as virtudes de seu caráter e a limpidez de seu insuperável valor espiritual. 

Viveu muito pouco, mas realizou muito e deixou estabelecidas linhas mestras de 

ações e planos da Secretaria de Educação e Cultura.  

 

Em 22 de abril de 1957, através da Lei Municipal N° 481, na gestão do prefeito 

municipal de Sarandi, o senhor Olimpio Oltramari, altera a denominação do distrito de 

Baitaca para Liberato Salzano. A referida Lei diz o seguinte “Faço saber em 

cumprimento ao disposto no artigo 049, Inciso II da Lei Orgânica do município que a 

Câmara Municipal aprovou e sanciono o seguinte: Artigo I. É alterado a denominação 

do distrito e vila Baitaca, para Liberato Salzano. Artigo II. A presente lei entrará em 

vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições ao contrário. Gabinete 

do prefeito Municipal de 22 de abril de 1957, Olimpio Oltramari. Registra-se e publica-
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se. Leo Reinaldo Finger - Secretário (Livro Tombo)”.  

 

Em 07 de setembro de 1958, ocorreu o plebiscito para a emancipação político 

administrativa de Constantina, antigo Taquaruçu. Em 14 de abril de 1959, aconteceu 

a emancipação do distrito de Constantina e o distrito de Liberato Salzano deixa de 

pertencer a Sarandi e passa a pertencer a Convenia de Constantina. 

 

6. PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE 

LIBERATO SALZANO  

O sonho de qualquer Distrito é de formar unidade político-administrativa por 

suas lideranças. Procurar realizar um trabalho voltado ao seu povo. Tudo começou 

em 1963, quando o povo Salzanense imbuído de um forte espírito de independência 

política administrativa formou uma “Comissão pró-emancipacionista”. Esta comissão 

era composta pelos seguintes membros: Presidente - Davino de Carli e Vice-

presidente - Normélio Enéas da Silva.  

 

Os Emancipacionistas tomaram posse e elaboraram um completo dossiê, com 

os documentos e todos os elementos necessários à formação do processo. Em maio 

de 1963, o procurador Geral da Comissão Emancipacionista Dr. Carlos Alberto Godoy 

Ilha encaminha o processo de emancipação para a Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

 Em 27 de maio de 1963, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

da Assembleia Legislativa reconhece a inclusão do processo de Emancipação do 

Distrito de Liberato Salzano, pois vislumbrava a possibilidade de desenvolvimento do 

então distrito. Em 28 de agosto de 1963, o presidente da Comissão autoriza a consulta 

plebiscitária para consulta da opinião pública, a respeito da emancipação, marcando 

a data de 22 de janeiro de 1964.  

 

Na data determinada foi realizado o plebiscito em toda a área emancipada do 

“sim ou não”, com retumbante vitória do sim, proclamada, em votação, pela absoluta 

maioria dos eleitores. A Comissão anexa o resultado do plebiscito no processo de 

emancipação que tramitava na Assembleia Legislativa do Estado. A Comissão dirige-

se a Porto Alegre para apressar os tramites do projeto de Lei em prol da emancipação, 

sendo retardada em virtude da Revolução de 31 de março de 1964. Em 01 de junho 
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de 1964, foi aprovada a Lei Estadual Nº. 4.736 pela Assembleia Legislativa do Estado, 

sancionada e promulgada pelo governador Ildo Meneghetti criando o novo município 

que foi desmembrado do município de Constantina, mantendo a denominação de 

Liberato Salzano em homenagem ao ilustre Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, 

secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, falecido em 

acidente aéreo, em Bagé/RS, em 1957. 

 

7. LEI Nº 4.736 DE 01 DE JUNHO DE 1964 PARA A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE LIBERATO SALZANO/RS  

Conforme a Lei Estadual Nº. 4.736 de 01 de junho de 1964, Ildo Meneghetti, 

governador do Estado do Rio Grande do Sul, cumprindo o disposto no Artigo 87, Inciso 

II, Artigo 88, Inciso II, da Constituição do Estado aprovada pela Assembleia Legislativa, 

sanciona e promulga a lei de criação do município de Liberato Salzano. O território do 

novo município fica assim delimitado:  

 

- Ao Norte: começa com a confluência do Rio da Várzea com o arroio Demétrio, 

subindo por este até a barra do Lajeado Gastão.  

 

- A Leste: começa na barra do Lajeado Gastão e daí segue rumo sudeste, por 

uma linha seca e reta, até encontrar a estrada Trindade – Pinhalzinho, no ângulo com 

o Travessão do Lote 53, 65 da 1ª Seção de Trindade, daí, por uma sanga que deságua 

no Lajeado Baitaca, por este, água acima, até o marco divisório dos lotes 226, 244 da 

Seção 2ª Baitaca, segue por linha seca e reta, até o marco divisório dos lotes 63, 258 

e 161, de onde segue pela divisa dos lotes rurais 164 e 162, 142 e 143, segue rumo 

noroeste, até o marco divisório dos lotes 123 e 35, na nascente da Sanga das 

Marrecas; seguindo rumo sudeste, pela divisa dos lotes rurais 35, 36, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102 e 103, até encontrar uma sanga sem denominação, pela qual segue até 

o Arroio Manuara.  

- Ao Sul: começa na confluência da sanga sem denominação com o arroio 

Manuara, entre os lotes rurais 103 e 119; daí segue pelo arroio Manuara até a direção 

da foz do Rio da Várzea. 

 

 - Ao Oeste: começa na confluência do arroio Manuara com o da Várzea, pelo 

qual segue águas abaixo, até a barra do arroio Demétrio, no Rio da Várzea. 
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 Este documento foi publicado no Diário Oficial do dia 02 de junho de 1964, a 

partir do qual Liberato Salzano deixa de existir no mapa político como distrito e passa 

à condição de município, respondendo pelo desenvolvimento como nova cidade do 

Estado do Rio Grande do Sul, localizada na região Sul do Brasil e ao Norte do Estado 

do Rio Grande do Sul.  

 

Hoje a população abriga diversas etnias, sobretudo a italiana, mas também 

alemães, poloneses, indígenas, negros. A cidade é conhecida como terra da 

diversificação, por ter cultivos diferenciados de produtos que servem para a 

alimentação e também para a exportação. Atualmente, possui diversas indústrias 

como, de tecidos, de calçados, de conservas e de sucos cítricos. É considerado o 

maior produtor de tabaco dos municípios que compõem a Associação dos Municípios 

da Zona de Produção - AMZOP. O município tem como rodovia de acesso a BR - 386. 

 

8. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA  

O Município de Liberato Salzano está localizado na região do Médio Alto 

Uruguai do Estado do RS, onde faz limite territorial com os seguintes municípios: ao 

Norte: Trindade do Sul e Planalto; ao Sul: Constantina; ao Leste: Três Palmeiras e 

Trindade do Sul; ao Oeste: Rodeio Bonito, Novo Tiradentes e Cerro Grande.  

 

O município tem uma área total de 24.990 hectares, divididas na sua ocupação 

da seguinte forma:  

 

 Reserva Florestal: 2.461 hectares;  

 Mata Virgem: 1.500 hectares;  

 Capoeira Arbustiva: 3.467 hectares;  

 Agricultura: 14.100 hectares;  

 Fruticultura: 1.450 hectares;  

 Pastagem: 1.446 hectares;  

 Benfeitorias: 626 hectares. 

 

9. CONTEXTUALIZAÇÃO  

A sede administrativa do município está localizada na Avenida Rio Branco, 234, 

no centro da cidade. O site do município é www.pmliberatosalzano.com.br e o e-mail 

educacaoliberatosalzano@gmail.com Telefone: (55) 3755-1133. Fax: (55) 3755-1170.  
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10. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

A população do município reduziu, conforme apresentam os censos 

demográficos entre 2000 e 2010. O percentual de redução foi de -1,27% ao ano, 

passando de 6.569 para 5.780 habitantes. 

 

No ano 2000, a população urbana representava 16,23%, apresentando 

crescimento em 2010, quando passou a representar 22,4% do total. Quanto a 

estrutura demográfica também se percebe mudanças no município, pois entre 2000 e 

2010 cresceu a população idosa em média de 3,7% ao ano. Em 2000 os idosos 

representavam 9,7% da população e em 2010 passou a representar 15,8% no 

município.  

 

A população de 0 a 14 anos diminuiu em -4,7% ao ano. Crianças e Jovens 

representavam 29% da população em 2000, totalizando 1.907 habitantes, e, em 2010 

este segmento populacional diminuiu para 20,5%, com 1.184 pessoas. 

 

A população municipal de 15 a 19 anos decresceu em média -09% ao ano, 

passando de 4.032 habitantes em 2000 para 3.683 em 2010. No ano de 2010, essa 

faixa da população representava 63,7% da população. 

 

11. PRODUÇÃO ECONÔMICA  

Segundo os dados do IBGE, entre 2005 e 2010, o Produto Interno Bruto – PIB 

do município cresceu 113,8%, passando de R$ 35,3 milhões para R$ 75,5 milhões. O 

percentual de crescimento foi superior ao do Estado do RS, que foi de 49,7%. Assim, 

o PIB municipal aumentou de 0,02% para 0,03% na composição do PIB estadual, 

entre os anos de 2005 a 2010. 

 

Na análise dos aspectos econômicos do município destaca-se a capacidade de 

geração de renda, dentre outros fatores, através de atividades desenvolvidas na 

pecuária e na agricultura. Dessa forma, o gráfico abaixo é um demonstrativo da 

importância do Setor 29 agropecuário, referente ao ano de 2011, trazendo as cinco 

principais culturas de rebanho no município. 

 

O rebanho bovino representa o maior contingente, seguido do setor aviário e 
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suíno. Em menor representatividade temos galinhas e rebanho caprino. Além do Setor 

da pecuária, a pesquisa feita pelo IBGE, em 2011, fornece dados acerca da agricultura 

no município de Liberato Salzano. Foram coletados dados representativas das 

principais culturas de agricultura do município divididos entre culturas permanentes e 

culturas temporárias. Os dados estão demonstrados no gráfico a seguir. 

 

Entre as culturas permanentes destaca-se a de laranja, com 21 toneladas. 

Acredita-se que esse resultado deve-se ao incentivo dado aos produtores de cítricos 

e à fábrica de sucos instalada no município. Entre as culturas temporárias tem 

destaque a do milho, com 19.800 toneladas. 

 

 A Agricultura Familiar também é um setor importante e de destaque no 

município, sendo que em 2006, foram registrados 1.201 agricultores familiares, o que 

correspondia a 93% dos produtores. Os agricultores familiares ocupavam 73% das 

áreas cultiváveis, ocupando 93% da mão de obra do setor e participavam com 89% 

da produção agropecuária municipal.  

 

Atualmente, o município conta com 1.486 agricultores familiares cadastrados 

com Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, como representado na tabela a seguir. 

 

12. SANEAMENTO BÁSICO  

Quanto ao saneamento básico do município, os dados do Censo Demográfico 

de 2010 apresentam que, na área rural, a coleta de lixo atende 97,1% dos domicílios. 

A rede de abastecimento de água atende a 88,9% das casas particulares e 3,8% das 

residências dispõe de rede de esgotos adequada. No caso da área urbana, o gráfico 

abaixo fornece os dados desses serviços para os domicílios particulares. 

 

13. HIDROGRAFIA  

A drenagem, do município é estabelecida pelas formas de relevo associadas à 

direção do faturamento e, em certos trechos, ao controle exercido pelo contato entre 

as sequências de derrames basálticos.  

 

A rede hidrográfica pertence à Bacia do Rio da Várzea, que está dentro da 

Bacia do Rio Uruguai. O comprimento total dos cursos d’água do município é de 

aproximadamente 3.919 metros cúbicos e a densidade de drenagem calculada foi 
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15,6 m/ha, estando classificada, segundo a DNAEE – EESC (1980) na categoria rica. 

 

14. RELEVO 

A clinográfica do Município foi classificada em seis classes de declividade com 

graus de limitação ao uso por suscetibilidade à erosão crescente. A análise dos dados 

referentes à clinográfica revela um relevo bastante irregular, onde 60,03% das áreas 

apresentam até 13% de declividade, com relevo classificado como plano suave 

ondulado e moderadamente ondulado, com graus de limitação nulo, ligeiro e 

moderado que são áreas que, do ponto de vista da declividade, podem ser utilizadas 

com culturas anuais, desde que sejam adotadas práticas simples de controle à erosão.  

 

Algumas áreas são classificadas com declividade forte, de modo que, quando 

utilizadas para a agricultura, requerem práticas intensivas de controle à erosão. Outras 

áreas com declividade entre 20 e 45% ocupam 20,45% da superfície, onde o relevo 

forte e ondulado determina uma suscetibilidade à erosão muito forte, e sabe-se que o 

controle à erosão é muito dispendioso, podendo ser antieconômico.  

 

15. CLIMA  

O município de Liberato Salzano está situado na Zona Temperada, sujeito a 

bruscas mudanças de temperatura. O clima pode ser classificado como subtropical. A 

temperatura média é de 18°C a 25°C, variando bastante, ou seja, verões muito 

quentes e invernos bastante frios, tendo sido registrado a mínima de -1°C e a máxima 

de 39° C. A ocorrência de geadas, é comum, durante o inverno.  

 

As principais características do extremo sul do Brasil são determinadas pelos 

fenômenos relacionados com a dinâmica da atmosfera (frentes meteorológicas) e 

fatores, como a orografia, a continentalidade e a maritimidade. 

 

16. VEGETAÇÃO 

 A maior parte da área do município está coberta de vegetação de mata nativa, 

tendo sofrido modificações com a introdução da agricultura, o plantio de citros como 

uma alternativa viável a pequena propriedade rural. A plantação de citros e tabaco faz, 

atualmente, parte da vegetação, além de áreas de pastagens. O Município conta com 

riquíssimo Parque Florestal, onde se encontra madeira nativa e de lei. O solo é 

argiloso-arenoso. 
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17. ECONOMIA 

O ranking do município evidencia crescimento econômico e social, elevando a 

expectativa da comunidade quanto ao seu desenvolvimento sustentável, o que 

assegura ser um território com pessoas e espaços que permitem a todos viver com 

qualidade de vida.  

 

A base econômica do município é a agricultura, o comércio, o plantio de cítricos, 

com a instalação da fábrica de sucos, importante na economia do município e na 

geração de empregos. Destaca-se ainda a fábrica de calçados, de tecidos e de 

conservas, a produção de leite com a criação do gado leiteiro, produção de brócolis 

são importantes fontes de desenvolvimento e de geração de empregos.  

 

18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

O município conta com a prestação de serviços do Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul – Banrisul, do Sistema de Cooperativas de Crédito - SICREDI, da 

Cooperativa de Crédito solidário - CRESOL e do Serviço dos Correios. Essas 

instituições financeiras agilizam as transações comerciais.  

 

Para os serviços de saúde, tem-se o Hospital e Postos de Saúde, com 

atendimento médico e odontológico conveniados pelo Sistema Único de Saúde que 

comportam o atendimento a toda a população. Além disso, o município mantem 

convênios com hospitais da região para exames e atendimentos cirúrgicos. Conta-se, 

também, com farmácias, inclusive Farmácia Popular, e clínicas de atendimento 

particular para diversas demandas.  

 

O hospital possui equipamentos que suprem as demandas mais urgentes e 

comuns, através da Secretaria da Saúde procura fazer os encaminhamentos para 

atendimentos em outros municípios. Possui também o programa Primeira Infância 

Melhor - PIM, para atendimento e orientação as gestantes e crianças de zero a quatro 

anos de idade. A Associação dos Deficientes de Liberato Salzano - ADELS, para 

atendimento de crianças e jovens com necessidades especiais, através de equipe 

multiprofissional. 

 

 A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, a Cooperativa 
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Tritícola Sarandi Ltda. - COTRISAL e a Secretaria Municipal da Agricultura, prestam 

assistência técnica e serviço de extensão rural e orientação à população.  

 

Conta ainda com supermercados, bares, restaurantes, lojas de calçados, 

vestuários, artigos para decoração, lojas de móveis e eletrodomésticos, hotéis, postos 

de combustível, 34 oficinas mecânicas e estação rodoviária. Os dados estão 

registrados em setores municipais competentes. 

 

19. ASPECTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS  

A população urbana e rural tem seus encontros sociais no Salão de Festas da 

Paróquia São Sebastião, Centro de Tradições Gaúchas - CTG Cordeiro do Pago, 

Ginásio Municipal de Esportes, Estádio Municipal, Estádio Benfica, e Sociedade 

Aquática Salzanense - SOASA. As comunidades da zona rural possuem, ainda, seus 

pequenos, médios e grandes salões de festa e campos de esportes.  

 

Embelezando a cidade e oferecendo amplo espaço de lazer, o município tem 

uma belíssima praça, motivando as pessoas a reunirem-se, oferecendo espaço para 

bate-papo, parque infantil para recreação das crianças, espaço para prática de 

esporte, amplas calçadas, para prática de caminhadas, com arborização e jardins. 

Além disso, possui a academia ao ar livre, adquirida pela Secretaria Municipal de 

Saúde com recursos do Governo Federal incentivando a qualidade de vida da 

população. 

  

Em eventos que reúnem toda a comunidade, como o Teatro da Paixão de Cristo 

que ocorre na Semana Santa, o Natal Luz, que ocorre na época próxima ao Natal, 

Feira do Livro, Mostra Pedagógica, Teatro Infantil com atores do nosso município, 

Escolinha De Futebol Da Chapecoense (polo Liberato Salzano), Jantar Italiano, Festa 

Junina, Canta Liberato, Grupo Artístico de danças gauchescas, outros eventos 

culturais e esportivos que ocorrem na cidade, à prefeitura oferece gratuitamente o 

transporte coletivo para que as pessoas da zona rural também possam participar e 

desfrutar dos momentos de lazer e cultura oferecidos pelo poder municipal em 

cooperação com o Estado e o governo federal.  

 

Merece destaque a decoração natalina e a decoração pascal, que além de 

embelezar a cidade, traz para junto da comunidade o verdadeiro sentido do Natal e 
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da Páscoa, através dos símbolos colocados nas ruas e na praça, bem como a 

apresentação de teatros e shows referentes à data. Vale ressaltar ainda o Projeto 

Cultural Canta Liberato, que incentiva a música, com a participação de diversas 

pessoas da própria comunidade, de outros municípios e de outros estados. 

 

20. ASPECTO RELIGIOSO  

O aspecto religioso é fator de relevância dentro da convivência das sociedades 

quando promove valores de solidariedade, de esperança e de preservação da paz 

entre as pessoas e os povos.  

 

A cidade de Liberato Salzano foi marcada desde seu início pela religiosidade 

dos seus moradores.  

 

21. DIAGNÓSTICO CULTURAL  

 O patrimônio cultural é um conjunto de bens que representa a memória e a 

identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade. Segundo o artigo 216 da 

Constituição Federal, este patrimônio é construído através das mais diferentes formas 

de expressão, como as criações científicas, artísticas e tecnológicas, edificações e 

demais espaços destinados ás manifestações artístico-culturais. 

 

 A cultura é um importante meio de obtenção do conhecimento e mantém 

estreita relação com a educação. 

 

 A conservação do patrimônio cultural é de interesse público, visto que ele 

representa a história de um local e de seu povo. Desta forma, o Estado e a sociedade 

civil têm um papel essencial na formulação e implementação de politicas públicas que 

preservem este tão valioso patrimônio. 

 

 As cidades estão no centro da cultura, pois é nela que as ações culturais de 

fato se manifestam. Ao mesmo tempo, as decisões que podem interferir neste 

processo dependem também dos estados e da União. Portanto, cada uma dessas 

esferas deve realizar investimentos na proteção e no incentivo às práticas culturais.  

 

Uma de nossas atividades culturais mais tradicionais é realizada pelo Círculo 

de Pais e Mestres do C. E. Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, situado na Avenida 
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Rio Branco, 58, Liberato Salzano – RS, CNPJ 89855779/001-30, entidade ligada ao 

C. E. Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, constituída por pais e professores 

pertencentes a essa comunidade escolar, visa a auxiliar no cotidiano pedagógico da 

escola. Esta oferece atendimento educacional de ensino básico completo, em três 

turnos de funcionamento, incluindo Educação de Jovens e Adultos de Ensino Médio, 

num universo geral de 313 alunos em 2017, 28 professores e 7 funcionários. 

Oferecem, além do ensino convencional, os Programas Novos Mais Educação e 

Escola Aberta para a Cidadania. 

 

A clientela que estuda neste estabelecimento de ensino é oriunda, 

essencialmente, da zona rural. Diante desse panorama humano, buscam-se recursos 

para um projeto relativo as festividade juninas, explorando a cultura popular e sua 

(des)valorização. A festa junina da escola é tradicional e teve início incipiente na 

década de 1990, no pátio escolas, cujo palco era a carroceria de um caminhão. Com 

o decorrer dos anos, foi ganhando amplitude regional, carecendo de maior estrutura 

física para abarcar a nova magnitude. 

 

A justificativa para tal estudo se pauta na inegável existência do preconceito 

contra a vida simples do sertanejo e/ou homem do campo no país. Assim, faz-se 

necessário o constante combate a este tipo de desumanização. Um modo bastante 

eficaz é o resgate das contribuições várias da cultura sertaneja em nosso meio 

cultural, dadas, também, as comemorações folclóricas dessa época do ano. Lançando 

mão da interdisciplinaridade e integração comunitária, convém que se problematize 

com o público alvo o seguinte: 

 

- Em que a cultura popular do sertanejo (caipira) influenciou o modus vivendi 

de hoje em nossa comunidade? 

 

- A cultura caipira/popular do local é adequadamente valorizada? 

 

- Como a festa tradicional junina pode resgatar a cultura popular local sem 

aderir a clichês do momento, ditados pelo mercado? 

 

- Como incrementar o evento, valorizando ainda mais a integração família, 

cultura, comunidade, escola, haja vista a indisponibilidade de infraestrutura e recursos 
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financeiros?  

 

Deste modo, a fim de viabilizar um evento que contemple o resgate da cultura 

popular local, combatendo o preconceito à linguagem, à música popular, à culinária, 

ou seja, à cultura popular, o qual pode ser amainado pelo calendário que prestigia 

socialmente os eventos juninos que, como no carnaval, a convenção social admite 

comportamentos censurados em outros momentos. A literatura que trata do tema, a 

música com ritmo contagiante na sua execução coreográfica, o canto com a linguagem 

popular, permitem que se comece a perceber a riqueza cultural que subjaz na 

sociedade mercantilizada cujos costumes são padronizados pela mídia comercial. 

Deste modo, que viabilizem oportunidade de valorização cultural, a escola e o C. P. 

M. buscam sensibilizar a comunidade escolar local a enxergar a riqueza idiossincrática 

que a constitui e, deste modo, aumentar a autoestima dos estudantes a fim de 

prestigiar os matizes culturais diversos e, inclusive, desestimule o êxodo rural. 

 

Conhecer, resgatar e valorizar a diversidade cultural de matiz popular 

valorizando lhe as nuances diversas que se possam formar verdadeiramente alunos 

cidadãos, sujeitos na apropriação e construção de uma realidade inclusiva e igualitária 

na sociedade de que fazem parte, livres de estereótipos e preconceitos, através de 

recursos financeiros que viabilizem estrutura, logística e material para tanto. 

 

Observar, conhecer e compreender as diversas manifestações artísticas de 

cunho popular tais como dança música, poesia e linguagem a fim de que assim 

possam resgatá-los e usufruir deles; Valorizar a diversidade cultural para que 

percebam o quanto existe de cada uma delas na construção de suas personalidades, 

desconstruindo eventuais preconceitos e combatendo estereótipos. Resgatar a 

cultura popular (caipira) como manifestação legítima, bem como sua influência e 

assim contribuir na transformação dessa realidade. Lembrar a influência do sertanejo 

na realidade do educando, através de seu ambiente e cultura. O projeto tem como 

meta a realização incrementada de festa junina, já tradicional. O mesmo valoriza a 

cultura local, propiciando oportunidade de integrar a comunidade escolar em torno de 

suas idiossincrasias na arte, culinária, ludicidade.  Buscar-se-á, assim, a valorização 

da riqueza cultural local em foco nesta época devido à data comemorativa, pautada 

na visão de combate ao preconceito arraigado que existe contra o meio rural e/ou 

pequenas localidades, sua expressão linguística e ou artística mais original, sendo, 
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muitas vezes, vistas como símbolo do atraso. E, como consequência indireta, 

desestimular o êxodo rural dos jovens, fixando o cidadão no campo através da 

valorização cultural específica. 

 

Entre outros projetos culturais o município de Liberato Salzano possui uma 

Área Indígena, localizada no distrito do Pinhalzinho, denominada Área Indígena Rio 

da Várzea, com 107 famílias indígenas e uma população de 442 índios, residindo em 

uma área de 16.415 hectares. Segundo historiadores, a Terra Indígena Rio da Várzea 

foi iniciada na primeira metade do século XVIII, por Kaingangs oriundos do Paraná e 

São Paulo, por disputas e conflitos entre grupos indígenas. No início do século XIX, 

com a procura de terras pelos colonizadores, houve grande conflito e coerção política 

por parte de fazendeiros e governo que queriam transformar a Terra Indígena Rio da 

Várzea em um aglomerado indígena e a população que inicialmente era de 300 índios, 

nesse período chegou a 1.700 indígenas, trazidos de outras Terras Indígenas. No ano 

de 1856 a Terra Indígena foi demarcada, mas a luta indígena não havia cessado. Em 

1940 o governo tira a Terra Indígena e a Transforma em Parque Florestal. Após muitos 

conflitos e perseguições entre indígenas e guardas florestais, em 1990 o governo 

reconhece provisoriamente a Terra Indígena e em 2003 é definitivamente demarcada 

a Terra Indígena Rio da Várzea e seus índios Kaingangs conseguem, a partir dessa 

data, viver com dignidade e paz em suas terras de direito na consciência e no papel. 

 

  A comunidade vive hoje subdividida em 5 aldeias denominadas Sede, Veiga, 

Jacutinga, Limeira e Pinheiro Baixo, sendo que setenta por cento da população reside 

na aldeia da Sede. Fica distante 25 km da sede Liberato Salzano e distante 4 km do 

município vizinho de Rodeio Bonito, com acesso fluvial que fazem através de balsa 

particular, da própria área. Por ser mais perto, realizam a maioria dos negócios e 

atendimentos, inclusive de saúde, no município vizinho, sendo que os profissionais 

que trabalham na área, na sua maioria, residem no município vizinho. Atualmente 

funciona uma linha de ônibus uma vez por semana, nas quintas-feiras, para a sede 

de Liberato Salzano, aumentando o contato e a convivência dessa comunidade com 

a sua sede mãe.        

 

  A comunidade indígena conta com ótima estrutura comunitária, com um salão 

de alvenaria novo, uma oca comunitária, uma Unidade de Saúde com atendimento 

médico e odontológico, uma escola estadual com ensino fundamental e médio e um 
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galpão para guardar equipamentos e utensílios de uso comunitário. As casas 

indígenas são de madeira, em estado bom e regular, sendo necessária a construção 

de novas casas para 30 famílias.  

 

Na área de educação, além da escola na sede da área, alguns indígenas 

frequentam o magistério, no município de Seberi e o ensino superior, no município de 

Frederico Westphalen, com o transporte noturno da Prefeitura Municipal de Liberato 

Salzano.  

 

A principal economia da área é a venda de artesanato. São cultivadas algumas 

lavouras coletivas de milho, feijão e soja para a comercialização e cada família possui 

um pedaço de terra para produzir alimentos de subsistência, além da criação de 

bovinos e pequenos animais.  

 

Verifica-se uma acentuada diminuição dos usos e costumes da tribo, 

principalmente no tocante à alimentação, sendo consumido muito produto 

industrializado e frituras, aumentando o índice de sobrepeso e obesidade.  A merenda 

escolar é elaborada por merendeiras indígenas, porém com ingredientes selecionados 

dentro dos usos e costumes não indígenas. Também se percebe, que oriundo dessa 

alimentação desiquilibrada, vem aumentando o acúmulo de resíduos e lixos 

recicláveis espalhados pela área, principalmente na sede da comunidade indígena, 

ocasionando um risco ambiental e criando um foco de contaminação por vetores e 

outro animais. 

 

Outro fator de vulnerabilidade é a renda das famílias que possuem no 

artesanato a sua principal fonte de recursos. Existem poucos canais de escoamento 

do produto, sendo vendido na região e em algumas épocas do ano, como a páscoa e 

o período de férias, nas praias e na capital, porém sem beneficiar todas as famílias, 

que acabam procurando outras fontes de renda como empregos em frigoríficos da 

região e serviços de diaristas em épocas de colheita de fumo e laranja no município e 

uva e maçã na serra gaúcha. 

 

Percebe-se necessário um projeto de apoio a essas famílias indígenas para 

que elas possam melhorar as questões nutricionais e de renda, buscando atingir 

melhor qualidade de vida e a perpetuação, entre gerações, dos seus usos e costumes, 
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ao mesmo tempo em que sejam inseridos no contexto atual a fim de promover o 

equilíbrio entre os povos e a perpetuação da raça. 

 

Em vista disso, a liderança indígena, juntamente com os profissionais de saúde 

da Área e a EMATER RS ASCAR de Liberato Salzano estão promovendo no dia 19 

de abril, Dia do Índio, um dia de comemoração diferente, em que se reúnem todos os 

indígenas para estudar e valorizar a cultura e as tradições da tribo. Nesse ano de 2017 

o tema escolhido para o estudo foi o uso de plantas medicinais, sendo todas as 

atividades do dia voltadas para o tema, com palestras, feira, distribuição de mudas e 

sementes, troca de experiências e saberes, enfim, atividades de incentivo à volta do 

uso das plantas medicinais, costumes tão arraigados na cultura indígena e deixados 

de lado pelas novas gerações. Para o próximo ano o tema a ser trabalhado será a 

alimentação indígena, tornando esse evento um evento tradicional na Área Indígena 

Rio da Várzea. 

O Jantar Italiano de Liberato Salzano, é mais uma das atividades culturais em 

nosso município, atividade que no ano de 1995, surge nesta comunidade um jantar 

de comidas típicas da cultura Italiana. Sendo Liberato Salzano, em sua grande 

maioria, Italianos e também pela apreciação de todas as culturas por esta culinária, 

logo tornou-se um evento de grande sucesso, hoje chegando a sua 23ª edição.    

A paróquia São Sebastião juntamente com a Prefeitura Municipal e EMATER, 

são entidades organizadoras deste grandioso evento que tradicionalmente acontece 

no último sábado do mês de junho, encerrando as festividades do mês do município, 

que nesse ano completou 53 anos de emancipação político administrativo.  

Liberato Salzano, antes de ser emancipado era uma comunidade rural reunida 

por sua fé ao redor uma pequena capela, hoje Paróquia São Sebastião, formada por 

diversas culturas, todas contribuindo para o crescimento desta comunidade. Um povo 

desbravador que fez deste chão fértil brotar o progresso e o fortalecimento de sua 

fé.  Por isso, este jantar quer ser um momento de confraternização de todas as 

pessoas presentes, que fizeram deste local um município promissor.  

Este jantar está sendo uma forma muito importante para preservar a cultura 

italiana em nosso município, com a culinária, músicas típicas e demais costumes 

proporcionados pelo evento, que reúne cerca de 700 pessoas por edição, sendo 
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regionalmente conhecido por sua excelência em organização, comidas e bebidas 

típicas e magnitude.  

Além da preservação da cultura italiana, o jantar proporciona o exercício da 

colaboração mútua, pois são varias pessoas envolvidas, doando seu tempo para o 

serviço comunitário voluntário, principalmente nas duas ultimas semanas que 

antecedem ao evento, produzindo 15 pratos salgados, típicos da culinária italiana, 

com receitas vindas inclusive da Itália e 12 pratos doces, sempre renovando sabores 

a cada edição.  

Em vista disso, o Jantar Italiano de Liberato Salzano é um evento consolidado, 

de abrangência regional, que eleva a cultura italiana, preservando-a e enaltecendo, 

numa noite de festa, boa comida, bebida típica e culto ao riso e à alegria, herança 

primeira de um povo desbravador, que povoou nosso chão à custa de muito suor e 

labor, mas deixou sua marca forte, nos costumes e na tradição de toda uma nação. 

            Ainda temos a realizações a cada ano espetáculos de Histórias infantis onde 

cada é realizado um teatro com artistas locais em 2015 foi A Branca de Neve e Sete 

Anões, 2016, Peter Pan e 2017 acontecerá o Espetáculo “A fantástica fábrica de 

chocolate” sendo que são projetos de fundamental importância para facilitar o acesso 

a arte e a cultura. Significa a democratização da arte, onde a programação planejada 

tenha efeito multiplicador no que se refere a promoção do teatro, música, dança e 

artes circenses, como fonte de prazer, conhecimento e conquista da cidadania. É um 

momento de criação de vínculos culturais afetivos com a comunidade regional na 

busca de um contato com as mais diversas formas de expressão artística, de maneira 

gratuita. Pelo exposto justifica-se a efetivação desse evento. 

              A Arte é uma necessidade, um apoio, um amparo. Precisamos de arte não 

somente como espetáculo, mas como ritual de embelezamento da vida, como 

estimulo social e cultural. Uma das capacidades que diferenciam o ser humano dos 

outros animais é a capacidade de produção de cultura, e cultura é um conjunto de 

valores dos indivíduos de uma determinada sociedade que produzem arte como 

atividade e manifestação social. A arte não é só deleite, é o registro da nossa 

complexidade e auxílio no desenvolvimento de novas perspectivas e valores. 

 

               Numa situação cultural histórica em que se privilegia o egoísmo, a 
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degradação dos valores humanos, faz-se necessário o uso dessa valorosa estratégia 

pedagógica e cultural para atingir nossos objetivos educacionais. Aqui o Teatro, 

melhor dizendo, a apresentação da peça “A fantástica fábrica de chocolate”, será de 

grande valia para envolver não só os alunos, mas toda uma comunidade sedenta e 

carente de arte, cultura, educação e valores. 

 

               Dessa forma, vimos como bastante oportuna e de extrema necessidade o 

uso da arte teatral uma vez que esta proporciona o desenvolvimento da criatividade, 

da sensibilidade e do protagonismo tão pregado no nosso projeto pedagógico. 

Queremos com isso, enfatizar o uso da arte como processo de transformação nos 

estudantes e comunidade em geral e como grande aliado pedagógico na construção 

do conhecimento. Sendo que o evento é voltado para a comunidade escolar: alunos, 

professores, funcionários, pais e comunidade em geral de todo o estado. Tendo como 

principais objetivos: 

 

Divulgar o talento dos artistas salzanenses; 

 Proporcionar um evento cultural gratuito para toda a comunidade local e 

regional; 

 Estimular a participação do público nas discussões literárias; 

 Proporcionar um ambiente artístico e cultural que estimule os estudantes 

a reflexão dos mais variados temas de forma lúdica; 

 Oportunizar discussões sobre as diversas temáticas que serão 

abordadas no decorrer do Espetáculo; 

 Realizar um grande espetáculo teatral em um gigantesco cenário 

montado em um ginásio de esportes, visando resgatar e estimular vários 

valores relacionado a vivência humana; 

 Promover a Arte como forma de pesquisa, comunicação e manifestação 

dos nossos sentimentos, desejos e, por que não, dos nossos 

conhecimentos. 

 Divulgar o talento dos artistas Salzanense. 
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Os artistas que se apresentarão no espetáculo “A fantástica fábrica de 

chocolate”, serão as crianças e adolescentes que participam do Grupo Artístico 

Municipal, em turno inverso ao da escola, realizando durante o ano todo, oficinas de 

teatro, música, dança e artes circenses, em preparação ao espetáculo. 

A comunidade Salzanense ainda tem suas raízes ligadas a cultura gaúcha e 

sua tradição. Baseado nisso é que o CTG Cordeiro do Pago, através dos grupos de 

invernadas artísticas realiza um projeto de preservar esses valores culturais além de 

inserir as famílias desses participantes para desenvolver um convívio cada vez mais 

harmonioso. 

As pessoas inseridas no projeto são alunos da rede municipal e estadual, sem 

qualquer ônus e para o ano de 2018, o projeto será ampliado onde a oficina da 

invernada artística denominada “dente de leite” seja ampliada com a participação dos 

alunos da Escola de Educação Infantil (creche) como uma oficina extraclasse. 

As ações propostas pelo projeto visam resgatar os valores familiares e culturais 

não somente das crianças, mas de toda a comunidade escolar, oferecendo ao público 

infantil uma opção cultural que possa melhorar a qualidade de vida e a realidade social 

no meio em que as crianças estão inseridas através da dança, trova, poemas, 

palestrar e a música tradicionalista gaúcha.  

O CTG Cordeiro do Pago realiza um projeto pedagógico oferecendo a todas as 

crianças, adolescentes e jovens de nosso município oficinas aos sábados, de forma 

gratuita e ministrada por professor altamente capacitado, resgatando e vivenciando a 

cultura gaúcha ao mesmo tempo em que trabalha a concentração, motricidade, 

linguagem, expressão, disciplina e autocontrole.  

É disponibilizado às crianças e adolescentes oficina de danças tradicionais 

gaúchas e ao conhecimento dos costumes de vida de nossos antepassados, 

resgatando e vivenciando nossa história. Valorizar e praticar a cultura gaúcha. 

Proporcionar melhor relacionamento dos integrantes com a família e a 

sociedade, mostrando a eles a importância da participação da família e do respeito 

entre as pessoas.  

Apresentações das invernadas no município e região. Participar do circuito de 

invernadas que englobam os municípios de Liberato Salzano, Constantina, Sarandi, 

Rondinha, Ronda Alta, Três Palmeiras e Trindade do Sul. 
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 Concurso Municipal de Poesias Gaúchas. 

 Concurso Municipal de Trovas Gaúchas. 

 Festival Municipal de Música Gaúcha. 

 Escolha de Primeira Prenda e Peão Farroupilha. 

 Shows com artistas tradicionalistas gaúchos. 

 Missa Crioula. 

Integrar as famílias dos participantes através da dança tradicionais gaúchas, trova, 

poemas, canto e coreografias com temas específicos da tradição e cultura gaúcha. 

 

Elevar a autoestima, motricidade e concentração dos participantes dos grupos de 

invernadas artísticas e a seus familiares, sendo que são atendidas crianças e 

adolescentes de várias idades e categorias: 

 Invernada dente de leite, com idade dos 03 até 05 anos; 

 Invernada escolinha, com idades dos 05 até 07 anos; 

 Invernada pré-mirim, com idade dos 07 até 10 anos;  

 Invernada mirim, com idade de 10 a 13 anos; e,  

 Invernada Juvenil, com idade de 15 a 18 anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse Plano Municipal de Cultura de Liberato Salzano é o primeiro esboço sobre 

como queremos, nos próximos 10 anos, desenvolver o potencial cultural que a cidade 

possui. Certamente, está aquém da necessidade, mas é também um passo relevante 

para o estabelecimento de uma política cultural fundada em dados objetivos e num 

processo participativo, que lhe confere legitimidade e adequação às potencialidades 

e aos desafios do município. Metas e objetivos existem para orientar, permitindo 

dimensionar os resultados da ação. Assim, o acompanhamento constante do trabalho 

e sua orientação a partir de necessidades estabelecidas devem ser acompanhados 

também de uma atenção permanente às novas situações criadas pela dinâmica dos 

fatos, oportunidades que surgem, dificuldades imprevistas e até alterações de 

paradigmas e correlações políticas, sociais e econômicas. Temos noção, a partir deste 

trabalho inicial. A caminhada, no entanto, nos exigirá pausas regulares para verificar 

e comemorar progressos, encarar insucessos, consolidar ou aperfeiçoar visões, 

metas e objetivos e, sobretudo, renovar forças e esperanças. 
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