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Esquentando os motores

O empresário Arsile Dalla Valle tem poucas fotografias dos 93 
anos de uma vida de muita garra. Mas memória é algo que 
não lhe falta. Pelo contrário: emolduradas pelo forte sotaque 

do homem criado em uma das diversas colônias italianas da Serra 
Gaúcha, as suas lembranças registram fatos, lugares, nomes, datas e 
até valores, com uma riqueza de detalhes tão profunda quanto o seu 
amor pela família, os amigos, o trabalho, as carretas, a estrada e o 
jogo do quatrilho. 

Agricultor, soldado, suinocultor, pedreiro, sapateiro e oleiro, 
ele foi somando e adequando as suas experiências a uma filosofia 
pessoal de que, acima de tudo, é preciso fazer o que se gosta, até que 
encontrou a realização profissional como motorista de caminhão,  
na década de 1950. A atividade o conduziria ao sucesso com a Dalla 
Valle Transportes, uma companhia familiar que desde 1968 é uma das 
principais referências do segmento na Região Sul do País e motivo de 
admiração até mesmo para os seus concorrentes. 

Quando está dirigindo, Arsile não gosta que conversem com ele 
– quem insistir, corre o risco de ficar falando sozinho. Nas páginas 
a seguir, entretanto, ele abre uma exceção e convida você a subir 
na boleia do tempo para pegar carona em um passeio por essa 
longa trajetória, guiada pela dedicação, engatada com persistência 
e manobrada por ótimas histórias, compartilhadas com prazer por 
um sujeito simples, bonachão, fiel às suas origens e apegado a uma 
certeza inabalável: se preciso fosse, faria tudo de novo.
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PRIMEIRA MARCHA

As origens

Localizada 691 metros acima do nível do mar e distante 134 
quilômetros da capital gaúcha Porto Alegre, em 1925 a cidade 
serrana de Bento Gonçalves estava dividida em seis distritos 

– Linha Jansen, Monte Belo, Nova Pompéia, Santa Teresa e Faria  
Lemos. Neste último, vivia o casal de agricultores José Angelo 
“Bepin” Dalla Valle (1891) e Vitória Volpatto Dalla Valle (1897), 
respectivamente filhos de Giovanni Battista Dalla Valle e Angela 
Buona Zanella e de Girolamo Volpato e Teresa Gentilin, quatro  
dos primeiros imigrantes que, oriundos de regiões como o Trento  
e o Vêneto, cinco décadas antes haviam chegado à então colônia  
de Santa Isabel, na chamada “Região da Cruzinha”.

Ali, no dia 7 de dezembro daquele ano nasceu Arsile, o sexto 
dos dez filhos do casal Dalla Valle, por ordem: Virgílio, Letícia, 
Irma, Zelinda, Rosalino, Arsile, Terezinha, Angelina, Olímpio e 
Mafalda (destes, a sétima e a décima irmãs também seguem firmes  
e fortes). O trabalho começou cedo para o bambino, educado no  
dialeto vêneto, corrente na colônia italiana – os pais mal falavam o  
português e o próprio Arsile só o apreenderia, aos trancos e barrancos, 
no Exército – ainda hoje, ao ser perguntado sobre a origem de sua  
fala truncada, ele eventualmente se diverte: “Sou espanhol...”. 

Sem jamais frequentar a escola, que ficava longe demais de 
casa, dos 7 aos 21 anos ele foi mais um jovem local a calejar as mãos 
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em arados e enxadas na lida diária ao lado do pai e de alguns dos  
irmãos. Milho, trigo, feijão e a criação de bois e porcos respondiam 
pela maior parte da renda familiar. 

No primeiro dia de fevereiro de 1946, quase dois meses após 
completar 20 anos, veio o alistamento militar, realizado de forma 
tardia e sem que Arsile recorde hoje o motivo de tamanha demora. 
Designado para o Primeiro Batalhão Ferroviário de Bento Gonçalves, 
ele havia escapado do temido embarque para a Itália na Segunda 
Guerra Mundial, encerrada em julho do ano anterior, evitando assim 
o risco de que Seu José e Dona Victoria recebessem o filho de volta 
na forma de uma medalha, destino que abraçara quase 500 jovens 
brasileiros no conflito – alguns de seus primos chegaram a atuar 
como pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB), mas todos 
voltaram sãos-e-salvos. Para o jovem Dalla Valle, conhecer a terra 
dos seus avós ficaria para décadas mais tarde.

Faria Lemos: no interior de Bento Gonçalves, a simplicidade de um distrito 
colonizado pelas famílias dos primeiros imigrantes italianos.

O jovem que ingressara direto da vida rural para o serviço militar 
praticamente sem falar o português (em cidades gaúchas como Bento 
Gonçalves, o dialeto italiano aprendido na colônia era praticado  
até mesmo nas agências bancárias) logo se tornou ordenança do 
capitão Cássio, passando a desempenhar tarefas delegadas somente 
aos recrutas de maior confiança por parte dos oficiais. 

“Eu já era criado no grito, mas a boa e velha disciplina do Exército 
acabou abrindo os meus caminhos e me ensinando um monte coisas, 
inclusive a ser gente de verdade. Se eu não tivesse ido para o quartel, 
certamente não estaria mais aqui para contar todas essas histórias, 
porque já teria morrido pobre, capinando ou alguma coisa do tipo”, 
imagina Arsile. “Não que hoje eu seja rico, mas algum dinheiro para 
as festinhas sempre acaba sobrando”, complementa o empresário de 
sucesso, deixando escapar uma gargalhada.

Bento Gonçalves na década de 1940: uma cidade na qual o dialeto 
italiano era falado até mesmo na agência bancária.
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A vida no quartel também proporcionou ao soldado um contato 
efetivo com o mundo dos veículos motorizados de grande porte.  
Foi amor à primeira vista. “Na época, viajar até São Paulo ou Rio  
de Janeiro era como ir à Lua. Aconteceu, então, que dois soldados 
engajados foram e voltaram de lá em dois caminhões e, no retorno,  
a tropa toda recebeu eles com festa, de fatiota e gravata. Naquele 
momento, eu me apaixonei por esse negócio de ser motorista”, 
emociona-se. 

Faltava, entretanto, um pequeno detalhe: aprender a dirigir,  
afinal a experiência do rapazote de Faria Lemos no assuto incluía,  
no máximo, a carroça dos Dalla Valle. Mas esse aprendizado ficaria 
para depois do serviço militar. No verão de 1947, um ano após  
Arsile cruzar a porta do Batalhão Ferroviário, os seus superiores 
queriam que ele se engajasse.

1º Batalhão Ferroviário: para o jovem Arsile, o serviço militar trouxe  
um aprendizado de vida e o primeiro contato com veículos de grande porte.

Bom comportamento: em fevereiro de 1947, o Exército bem que tentou 
manter Arsile, mas o jovem agricultor tinha outros planos.

Nada feito: ele deu baixa como soldado raso em fevereiro de 
1947, aos 21 anos. “Quando entreguei a farda, o capitão Cássio me  
presenteou com uma camisa branca, gravata vermelha e lenço 
da mesma cor”, emociona-se. Com bom comportamento, a sua 
única falta nem entrou na ficha disciplinar: a perda de uma simples 
presilha da cinta do capote de inverno com o qual tirava guarda  
na unidade, ocorrência que o fez “marchar” no bolso: “Tive que  
pagar uma farda nova em seis vezes, descontadas do soldo”. 

Perseverança

Os três meses seguintes foram marcados por uma experiência 
frustrada como sapateiro em Faria Lemos. Arsile não havia nascido 
para pregar solas – melhor gastá-las por aí com outra coisa que 
desse mais prazer para compensar os calos nas mãos. A saída  
foi se dedicar a outros seis de trabalho duro na roça, até avisar ao  
pai que aquela não era a vida que desejava. 
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A resposta que ouviu de Seu José Angelo, em italiano e com 
o dedo carinhosamente em riste, ficaria guardada para sempre na 
memória e futuramente seria repassada aos próprios rebentos:  
“Meu filho, ser pobre não é defeito”, aconselhou o velho, que não 
apenas deu o sinal verde como também cedeu-lhe uma colônia 
(lote de terra) de 24 hectares que comprara na então vila de Xaxim, 
localizada no Oeste catarinense e que só se emanciparia de Chapecó 
em 1953. Na época, era comum os jovens ganharem dos pais esse tipo 
de doação, a título de incentivo para a emancipação financeira.

Junto com o seu irmão mais velho Virgílio, já radicado por 
lá, o inquieto Arsile decidiu investir na suinocultura, comprando 
108 porcos para engorda e revenda. Mas uma epidemia da doença-
do-casco (um mal de origem infecciosa ou traumática que altera  
a estrutura interna e externa das patas, causando dificuldades de 
locomoção e outros problemas) exigiu o sacrifício de quase toda a 
criação, sobrando menos de dez animais. “Eu quebrei, larguei tudo  
e parti para outra atividade”, relembra. 

O verbo “quebrar”, aliás, seria conjugado meia-dúzia de vezes 
nos anos seguintes, com lucro de menos e dores-de-cabeça de sobra,  
ao participar de empreitadas em diversos segmentos: madeireira, 
borracharia, revendedora da Alfa Romeo, loja de autopeças e até 
uma pequena fábrica de pneumáticos que jamais saiu do vermelho, 
embora o tenha como sócio ainda hoje. “Em cada uma, investi  
ao menos 7 contos, mas sem ver a cor do retorno, enquanto alguns 
parceiros circulavam com o auto do ano, mas sempre corri atrás do 
prejuízo, com muita garra e aproveitando as ideias de quem sabia 
mais do que eu”, salienta. “Algo que aprendi com um empresário 
mais experiente foi que a gente só deve entrar em sociedade se  
for para ter a maioria das ações.” 

Sempre coerente com uma filosofia pessoal de só esquentar 
banco fazendo o que gosta, o rapaz estreou mais um curto capítulo 
em sua vida profissional, dessa vez como pedreiro – coisa de umas 
quatro semanas, suficientes para se convencer que, definitivamente, 
aquilo não era para ele. Passo seguinte, o “estágio” em uma olaria 

também não durou muito tempo, pois era boca-braba até para um 
agricultor como ele, habituado ao serviço pesado: se cada novo  
tijolo proporcionava uma lição de humildade no contato primordial  
do homem com o barro, com a mesma força também ensinava 
inimagináveis formas de dor nas costas, por trabalhar inclinado 
pegando os blocos de argila crus e cozidos. 

Arsile retornou então à terra natal, arrecadou com a família  
um punhado de cruzeiros e pegou novamente o caminho até Xaxim, 
onde adquiriu um moinho de farinha, já montado. A renda com o 
produto, no entanto, mostrou-se aquém do esperado e, após seis  
meses e várias toneladas de milho moído, o negócio foi passado 
adiante. Hora de recorrer às parcerias: “Eu já estava em meu  
segundo ano na cidade quando resolvi entrar de sócio no armazém  
de um sujeito chamado Amélio Panizzi (de Monte Belo, porém  
radicado em Xaxim. Mais de dois anos se passaram até eu chegar  
à conclusão de que a loja podia dar lucro para um, mas não  
para dois. O jeito foi vender a minha parte”. Havia, literalmente, 
muita estrada pela frente.

De galho em galho, à base de tentativa-e-erro, o intuitivo 
Arsile jamais esmorecia. Vendeu a sua parte das terras no interior  
catarinense e emprestou metade do dinheiro para Santo Garafeti, 
cunhado do irmão, interessado na compra de um caminhão em  
Garibaldi, para o seu depósito de refrigerantes. Antes que o projeto 
engatasse a segunda marcha, entretanto, o sócio morreu de forma 
prematura, deixando dívidas. “Ele sofreu um ataque fulminante do 
coração quando caçava porcos-do-mato e foi encontrado caído no  
chão, de revólver engatilhado”, resgata com minuciosa memória. 

O investimento derrapou e saiu da pista, perdido para sempre. 
Mais uma vez, Arsile estava quebrado. “Além do sócio, perdi 16 
contos-de-réis”, contabiliza, mencionando a antiga moeda extinta  
em 1942 mas cuja nomenclatura sobrevive em seu vocabulário,  
que também abre espaço à palavra “pila” para valores menores. 



A LONGA ESTRADA DE Arsile Dalla Valle

18

A LONGA ESTRADA DE Arsile Dalla Valle

19

SEGUNDA MARCHA

O motorista

Tinha umas gurias bonitas por lá”, desconversa Arsile ao  
falar dos tempos de solteiro e pé-de-valsa, quando chegou a 
namorar uma moça de Pato Branco (PR), com a qual mantém 

contato até hoje. Já na casa dos 24 anos em uma época na qual a 
maioridade já motivava cobranças de “compromisso”, ele assistia  
uma partida de futebol de várzea em Monte Belo – outro distrito de 
Bento Gonçalves – quando conheceu, em meio à torcida, a adolescente 
Ilda Lourdez Capoani, moradora da localidade de Linha Zemith 
(primeiro distrito de Bento Gonçalves, hoje município de Monte Belo 
do Sul). Tudo muito rápido nas memórias de Arsile: troca de olhares,  
dedo-de-prosa, reencontro no baile, uma dança a dois e o pedido de 
namoro, aceito de pronto pela moça e aprovado pelos agricultores 
Augusto Capoani e Romana Simonetto Capoani, cuja prole incluía  
Elza Joanna, Vitor Antônio, Luiz Vicente e Ivo Daniel. Gente boa e  
que também não fazia cara feia para a labuta. 

O amor levou ao noivado e a um horizonte adicional: sócio em 
uma transportadora com dois caminhões, menos de dois meses após 
a autorização para o namoro o agora sogro surgiu com o convite 
de sociedade, com um primo, na aquisição de um quarto veículo de 
carga, um Ford 1946 usado. Proposta aceita, Arsile raspou o cofre da 
venda de suas últimas terras em Xaxim. Para ele, a atividade rural 
seria, definitivamente, coisa do passado. A participação majoritária  
no empreendimento teria como companheiros Tranquilo Putton e 

“
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José “Bepe” Capoani (primo e sobrinho de Augusto, respectivamente),  
mais o amigo Júlio Conti. “Era um pessoal de confiança e que sabia 
pegar junto, porque na época a turma fazia muito corpo-mole, 
principalmente no verão”, compara.

Motorista de mão-cheia, Tranquilo fez jus ao nome quando 
assumiu com serenidade uma empreitada adicional: ensinar Arsile 
a pilotar um caminhão, com o detalhe de que, em mais de 20 anos,  
o aluno jamais havia guiado qualquer tipo de veículo motorizado. 
O aprendizado até que foi relativamente rápido, levando ao pé- 
da-letra o conceito de “aula prática” – nas viagens até São Paulo, 
Arsile assumia o volante nos trechos de melhor pavimento e menor 
tráfego. “Dirigir foi duro, mas eu me dava bem com o Tranquilo,  
que tinha paciência, enquanto os outros sócios me xingavam de  
boca-aberta”, diverte-se Arsile. “Dali em diente, tudo o que aprendi 
eu repassei a mais de 20 pessoas.”

A carteira de habilitação seria obtida apenas em 1952, aos 24 
anos. “No começo, eu dirigia muito mal. Fazia melhor as subidas  
que as descidas, por exemplo, mas acabei pegando o jeito. Até hoje,  
só bati uma vez, quando uma caminhonete aquaplanou na pista  
molhada pela chuva e fui parar no meio das árvores”, assegura 
o empresário. O seu primeiro automóvel de passeio, entretanto,  
viria somente tempos depois, na forma de um Simca usado mas 
estiloso, de carroceria bege com capota cor-de-pinhão.

Troca de alianças

Os documentos de Arsile já o identificavam como motorista 
quando as famílias Dalla Valle e Capoani foram ao cartório do 
1º Distrito de Bento Gonçalves, em 29 de maio de 1951, para 
testemunhar as formalidades de seu casamento com Ilda (ele com  
26 anos, ela 18), após três anos de namoro, noivado e incontáveis  
visitas a cavalo até a casa dela. “Eu lembro, como se fosse hoje,  
do almoço oferecido para mais de 50 pessoas na casa do meu sogro,  
onde passei a morar em um primeiro momento”, conta. “Chovia 
como se o mundo fosse acabar naquele sábado!” 

Arsile e Ilda: durante uma partida de futebol na Serra Gaúcha, a troca  
de olhares na torcida, depois um baile e o pedido de namoro.
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Muito mais que esposa, dona-de-casa e futura mãe de Mauro, 
Ademir e Airton, dali por 62 anos, seis meses e 25 dias ela seria o 
braço-direito de Arsile na expansão do negócio familiar, revelando-
se uma intuitiva porém excelente administradora da contabilidade 
e da organização geral da Dalla Valle, inclusive nos períodos de 
ausência do marido – que não eram poucos, dadas as exigências  
da atividade. O modo de trabalho de Dona Ilda é motivo, ainda hoje, 
para entusiasmados elogios por ex-funcionários e colaboradores  
da empresa.

Em uma demonstração de reconhecimento pela competência,  
o sogro de Arsile lhe ofereceu 50% da participação no Ford e ambos 
engrenaram uma sociedade, sem os demais. E é no caminho que  
se encaixam as melancias: com fome de estrada e sede de mundo,  

Brasil afora: na década de 1950, em colaboração com amigos e familiares, 
o empreendimento se expandiu com investimentos na frota.

Arsile começou a “puxar” (transportar, no jargão da atividade) as 
safras de uva de Monte Belo até Garibaldi, um dos polos vinícolas  
do Rio Grande do Sul. Ele pisou fundo: “Peguei um ajudante e, em  
70 dias e noites, recuperei o dinheiro investido”.

Para quem havia feito tanta coisa diferente na vida, sem que 
a maioria das tentativas engrenasse, finalmente Arsile encontrara  
a sua realização. A boleia de um caminhão e a imensidão rodoviária 
passariam uma espécie de segundo lar, até por que as idas e vindas 
podiam durar várias semanas. E assim ele continuou a acelerar. 
Por dois anos, a mesma carroceria que levava vinho para Xaxim 
passou a voltar para a Serra Gaúcha carregada de madeira para  
uma cooperativa de móveis em Monte Belo, dentre outras missões. 

Em São Gabriel, a frota mantida a quatro mãos com o sogro 
foi turbinada em 1951, com a troca do Ford por um Chevrolet 1951,  

Em Aparecida (SP): além das cargas tranportadas, as viagens pelos mais 
diferentes recantos do País proporcionaram histórias inesquecíveis.
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o seu primeiro zero-quilômetro, que seria pago em dez meses com  
o dinheiro das missões cada vez mais frequentes a São Paulo e Rio 
de Janeiro, com a caçamba cheia de vinhos, salames, carnes e outros 
artigos de frigoríficos.

Quitado o carnê, o caminhão foi permutado com Tranquilo  
por um Ford F-8, também de 1951 e capacidade para 8 toneladas,  
duas a mais que o do anterior. Valia a pena cobrir a diferença de  
valor, sinalizando uma prática que se intensificaria com o passar 
do tempo: a substituição quase que permanente por opções mais  
avançadas, inclusive na capacidade de carga. A próxima aquisição 
seria um Ford 900, de 1954, para 10 toneladas. Com dois veículos, 
começava naquele momento a frota que um dia chegaria a mais de 
uma centena de carretas.

Em uma dessas ocasiões, Arsile levava uma carga de vinho 
de Volta Redonda até uma balsa sustentada por toneis flutuantes 
no estaleiro de Angra dos Reis, no Litoral fluminense. Ao atracar,  
a carreta ficou presa no desnível entre a embarcação e a plataforma, 
devido à variação da maré. Empenhado das 7h às 16h, a sua barriga 
começou a roncar mais que o motor do caminhão, até ser salva 
por pescadores locais que toparam um escambo por garrafões da  
bebida: nunca mais um prato de camarões gigantes teria um sabor 
como aquele... 

Frota

A metade da década de 1950 também seria marcada pela aposta 
no trabalho de parentes e conhecidos de confiança, reforçando a 
direção segura dos negócios a partir de um modelo familiar de gestão.  
Chamado para trabalhar no F-8, o primo Azir Antonio Volpatto logo 
se tornou “acionista” do negócio, ao pagar o valor correspondente 
a 1/3 do veículo, o mesmo ocorrendo com o seu irmão Achiles no 
carro seguinte. “Eu comecei a comprar caminhões para o pessoal 
trabalhar em parceria comigo, geralmente por meio desse sistema, 
no qual o sócio bancava a terceira parte do valor do caminhão,  
em troca da contrapartida nos lucros”, detalha Arsile. 

Pausa para o turismo: Arsile e Ilda (à esquerda) com um casal de amigos, 
em visita ao morro Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
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União que faz a força: 62 anos, seis meses e 25 dias de amor e parceria  
que levaram a empresa familiar por um caminho de sucesso.

Por volta de 1955, o esquema em Bento Gonçalves já contava 
com modelos de outras marcas importadas, tais como Alfa Romeo e 
GMC Marítimo, pilotados por um time que incluía o irmão Olímpio, 
os jovens cunhados Vitor Antônio e Luiz Vicente, Romualdo Putton 
(filho de Tranquilo, o instrutor da “autoescola”) e os amigos Luís 
Casagrande e João Paulo Gregol, esquentando os motores para uma 
equipe que em seu auge chegaria a 150 colaboradores diretos.

“Nessa época, eu decidi assumir o volante de uma das primeiras 
carretas a partirem do Rio Grande do Sul com carga de vinho rumo 
a São Paulo. Quando o pessoal viu aquele GMC 920, olhava como se 
fosse um avião, achando que eu só podia ser louco em viajar para  
tão longe naquele caminhão, queriam que eu levasse mecânico junto, 
tal e coisa, mas fui e voltei sozinho, sem problema”, relata, em mais 
um relato de seu espírito aventureiro, desbravador e independente.

Em casa, a “frota” também crescia, no entanto os carros que 
ali estacionavam eram menores, de brinquedo: o casal Dalla Valle,  
que em 1953 ganhara o primogênito Mauro, seis anos depois ampliaria 
a prole com Ademir e, em 1965, encerraria o frete com Airton.  
Todos eles teriam, a exemplo da mãe, um papel fundamental na 
empresa, quilômetros adiante. 
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TERCEIRA MARCHA

A empresa

Em 1968, fiel à ideia de que “o sujeito não vai para a frente  
quando sabe o que receberá no fim do mês” (conforme o 
aconselhara o empresário Olinto Biazus, dono da Brasdiesel, 

concessionária da Scania em Caxias do Sul), Arsile optou por 
encerrar a duradoura parceria com o sogro. A partir dali, seguiria 
a sua trajetória de empreendedorismo por um caminho de maior 
autonomia, fundando a firma A. Dalla Valle e cedendo parte da 
sociedade aos primos Volpato e a motoristas de sua confiança,  
com Dona Ilda mantida na chefia do setor financeiro – rotina 
eventualmente quebrada ao sentar no banco do carona em viagens 
com o marido até Minas Gerais, por exemplo, o que proporcionava 
não apenas um passeio mas também uma companhia mais do que 
agradável para espantar a solidão nas longas jornadas fora de casa.

Profissionalismo e camaradagem são algumas das qualidades 
elogiadas por quem já enfrentou tantos palmos de chão ao lado 
de um chefe a quem os colaboradores sempre consideraram um 
amigo, tratando-o apenas pelo sobrenome, com respeito mas sem 
formalidades. Arsile, por sua vez, traz sempre na ponta-da-língua  
os nomes, apelidos, fisionomias, origens, lugares, datas, cargas, 
valores, clientes, concorrentes e características até mesmo de quem  
já deixou a atividade há décadas. Não por acaso, em suas conversas  
fluem ao natural personagens como Olímpio, Tranquilo, Romualdo,  
João Paulo, Daltro, Hélio, Beto, Adroaldo, Valdir e Frango D’Água.
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“Quando viajávamos em mais de um caminhão, o Dalla Valle 
nem sempre ficava com o melhor”, garante Moacyr Stormovski,  
73 anos, integrante da administração da empresa, onde ingressou 
como motorista em 1966, antes de um acidente rodoviário o obrigar  
a deixar o volante. “Ele era o primeiro a acordar e passava pelos 
outros veículos da empresa, batendo nas portas das cabines para 
perguntar se alguém precisava de alguma coisa. Era uma maneira  
divertida de chamar quem ainda estava ferrado no sono.” 

Outro ás dos volantes, o aposentado Clóvis Cunha, 84 anos, 
integrou o plantel da empresa de 1970 a 2005. Ele chama a atenção 
para uma particularidade emblemática da conduta do ex-patrão:  
“Eu já rodei o Brasil, levei cargas até a Bolívia, fiz viagens de duas 
semanas ou mais e, durante esse tempo todo, jamais vi o Dalla Valle 
de bermuda ou chinelo. Podia ser o compromisso mais comum,  
que lá estava o homem, de calça frisada e sapato lustrado”. 

O senso de responsabilidade, no entanto, sentava-se ao lado 
de uma noção de liberdade por meio da qual os seus colaboradores 
podiam, por exemplo, fazer uma pausa na correria para conhecer  
alguma cidade onde estacionavam. Quem estivesse no Rio de Janeiro 
poderia assistir a um jogo de futebol no estádio Maracanã, asseguram 
ex-membros da equipe. Aliás, são tantas passagens a compartilhar 
que o ex-funcionário diz que nos últimos anos tem evitado visitas à 
sede da transportadora, apesar da saudade. “Se eu vou, acabo ficando 
muito tempo e isso acaba atrasando o serviço do pessoal e as minhas 
tarefas aqui em Canoas”, explica.

O seu contemporâneo Claudio Pozza, 72 anos, emociona-se ao 
relembrar o desprendimento do casal de proprietários. “Dona Ilda 
estava à disposição da equipe, a qualquer hora do dia e até mesmo 
nos fins-de-semana, resolvendo as emergências mais inesperadas”, 
assegura. “Fosse uma simples despesa de viagem, a compra de  
uma geladeira para o motorista ou telefonar para uma de nossas 
famílias, o assunto estava logo resolvido. Era tudo na base da mais 
pura confiança e organização, tanto que ela fazia as anotações a lápis 
no caderno da empresa.” Moacyr observa, entretanto, que aqueles  

Expansão: em 1974, a Dalla Valle deu o seu maior passo, ao se transferir  
da Serra Gaúcha para a Região Metropolitana de Porto Alegre.
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eram outros tempos: “Um motorista empenhado na estrada com um 
motor pifado sabia que podia confiar em quem passasse, pois todos 
se conheciam, inclusive pelos nomes. Em compensação, hoje a pessoa 
que fala contigo é outra depois de dobrar a esquina”.

O carinho pela família Dalla Valle também é evidenciado por 
José Grando, o “Zeca”, 68 anos, que guiou carretas da empresa de 
1979 a 2014. “Mais que um exemplo para mim, o Seu Arsile foi um 
pai”, depõe, sob os olhares de concordância dos demais ex-colegas, 
durante um reencontro especialmente promovido para este livro. 
Eu cheguei a esta empresa convidado pelo Dalla Valle e a esposa,  
já me achando malandro, mas aprendi a ser um homem de verdade 
com eles, que sempre andaram na linha, primando pela justiça,  
pela honestidade, pelo caráter. Isso inclusive ficou muito claro  
depois de uma viagem a serviço, quando eu dei um passo-em-falso  
e eles me perdoaram a molecagem.”

Mais do que apenas colegas: experiências compartilhadas na empresa e 
na estrada pavimentaram grandes amizades.

Reencontros e causos: acima, da esqueda para a direita, os ex-
caminhoneiros Moacyr (hoje auxiliar-administrativo da Dalla Vale), Zeca, 
Clóvis e Pozza. Abaixo,  Luiz, João Paulo, Romualdo e Jandir.
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ele vestiu a camisa da empresa de 1966 a 1971 e de 1974 a 1981 – 
no intervalo entre as duas experiências, pilotou um restaurante 
em Vitória (ES), um dos destinos mais frequentes da frota da Dalle 
Valle. A sua entrada na transportadora também envolveu uma  
abordagem inusitada. Em 1965, ele leva uma carga para São Paulo 
e, ao passar pelo posto de controle em Vacaria, topou com Arsile, 
empenhado porque havia caído a ponte do rio Pelotas. “A Tegon 
Valenti, para quem eu trabalhava, não permitia caronas, mas o  
fiscal me convenceu a fazer vista-grossa e embarcar o dono da 
concorrente, por ser uma figura muito bem quista e tal”, relembra.

“Tu dirige sempre assim?”, sondou Arsile, ao observar que 
Luiz conduzia de forma tranquila o Alfa Romeu de cabine Brasinca, 
passando as marchas com naturalidade. Mais do que uma simples 
curiosidade entre companheiros de profissão, a pergunta era 
um sinal de interesse. Dito e feito: passado algum tempo, veio um 

Credibilidade

Outro aspecto, a confiança no valor da palavra, acompanha os 
relatos de quem já pilotou os volantes da empresa. João Paulo Gregol, 
71 anos, depõe: “Em 1969, eu já estava na transportadora Tegon 
Valenti havia uns dois anos, depois de começar como motorista  
de ônibus escolar desde os 16 anos, e já tinha ouvido comentários 
de que o Seu Arsile andava interessado no meu serviço. Pois um dia  
ele passou por mim em Lavrinhas, na divisa de São Paulo com o Rio 
de Janeiro, e fez sinal para que a gente estacionasse para conversar.  
Somos de distritos vizinhos em Bento Gonçalves e nos conhecíamos  
de vista. Eu parei o Alfa Romeo em um posto ali perto, ele encostou 
o Scania em seguida e me fez um proposta. Acabei trabalhando  
para a Dalla Valle por quase 13 anos”. 

Gregol também faz questão de destacar as qualidades de Arsile 
na boleia. “Esse homem era um verdadeiro exemplo de motorista.  
Com ele, a viagem rendia, sem pressa ou correria, tudo muito correto  
e  tranquilo, sem discussões e com a carreta limpa, no capricho  
por dentro e por fora. O caminhão que ele dirigia ninguém mais 
pegava, tanto que me admirei na vez em que ele me deu as chaves 
para levar uma carga até São Paulo”, conta. Era uma firma boa  
demais para se trabalhar. Quem reclamar, não sabe o que tá dizendo.  
O homem só saía do sério se alguém contrariasse a ordem de não 
transportar sal e couro, que enferrujavam a carroceria.”

Bastante comuns entre o pessoal que fez da vida na estrada 
a sua fonte de sustento, os “causos” abrangem uma galeria de 
figuras inusitadas que ainda hoje animam rodas de conversa a 
cada reencontro. “Eu conheci um velho safado que não podia ver 
uma garçonete bonita em restaurante de estrada”, gargalha o hoje 
aposentado Gregol. “O sujeito chegava a ficar um dia inteiro parado 
com o caminhão no lugar, ‘tenteando’ a coitada, até se convencer de 
que não ia conseguir nada.” 

Outro bento-gonçalvense que gosta de uma boa história é Luiz 
Casagrande, 73 anos. Com uma trajetória semelhante à do ex-colega, 

Abordagem inusitada: trajetória de Luiz Casagrande na Dalla Valle 
começou com uma carona, a caminho de São Paulo.
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chamado para que conversassem: “Ele tinha pesquisado quem eu  
era, gostou e então fechamos negócio. Uma coisa que não esqueço  
é que, ao saber que eu ainda precisava me desligar da Tegon, ele me 
deixou à vontade para resolver o assunto e já começou a me pagar o 
salário mesmo antes que eu me apresentasse na empresa”.

O seu irmão Jandir Casagrande, 74 anos, reforça os elogios ao 
casal de donos da empresa, à qual esteve ligado entre 1967 e 1969, 
antes de adquirir um veículo próprio. “O modo com que Dona 
Ilda e Seu Arsile lidavam com a equipe é, para mim, um motivo de  
profunda admiração”, emociona-se, sob os olhares de concordância 
dos ex-colegas. 

De tudo o que testemunhou em apenas três anos na casa,  
ele menciona um episódio ocorrido na primeira viagem, acompanhado 
do mano e do dono da Dalla Valle, levando charque até Recife (PE).  

“Em certo trecho do trajeto, para evitar as balanças de pesagem, 
decidimos desviar por uma estradinha que passava rente a um 
canavial, quase que abrindo caminho entre a plantação”, entrega. 
“Quando a gente finalmente entregou o produto, no andar em cima 
do depósito funcionava um prostíbulo e as bitucas de cigarro jogadas 
pelas moças, da janela, quase incendiaram a lona do caminhão. 
Chegou a fazer um buraco!”

De todo o plantel que já bateu ponto na Dalla Valle, porém,  
o ex-caminhoneiro Romualdo Putton, 79 anos, é um dos profissionais 
que traz consigo uma das ligações mais profundas com as origens 
da empresa. Afinal, foi o já mencionado Tranquilo (falecido em 
1978), seu pai, quem ensinou Arsile a dirigir. A exemplo dos demais, 
Romuldo também começou na atividade com um Alfa Romeo na 
década de 1960. Com a Dalla Valle foram diversas indas e vindas,  
incluindo um período ininterrupto de 1968 a 1978, ao mesmo tempo 
em que administrava o seu próprio caminhão. 

Relíquia: Romualdo preserva, intacta em seu acervo, uma da caixas de 
primeiros-socorros distribuídas à categoria na década de 1970.

O mundo dá voltas: Filho do caminhoneiro que ensinou Arsile a dirigir, 
Romualdo (E) também evoluiu como motorista na Dalla Valle.
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Em 1994, a empresa teve alterada a sua razão social para Dalla 
Valle Transportes Ltda., já levando e trazendo cargas completas 
para as regiões Sul e Sudeste do País. A nova fase contaria com a 
adesão definitiva dos três filhos, que desde pequenos brincavam  
nas dependências da empresa e, eventualmente, até participavam  
das viagens com o pai, embarcando inclusive para trajetos mais  
longos, como São Paulo e Rio de Janeiro (mais tarde, todos os  
membros dessa segunda geração obteriam a carteira de habilitação 
específica para veículos pesados, mais a título de experiência do que 
exatamente por necessidade profissional).

Desligado da multinacional italiana Pirelli após recusar uma 
transferência para São Paulo, o primogênito Mauro, engenheiro 
elétrico e administrador, reforçou o time familiar, assumindo 
a administração geral da Dalla Valle. Já Ademir, diplomado em 

Reconhecimento: as modernas práticas de gestão implementadas pela 
empresa receberam a certificação ISO-9002.

Finalmente sossegado após tocar uma lanchonete em Bento 
Gonçalves até cinco anos atrás, hoje resume em um cálculo simples 
boa parte de seu aprendizado na Dalla Valle: “Quando fiz o meu 
primeiro frete sozinho, demorei um mês para ir à Bahia e voltar.  
Já a minha última viagem antes de deixar a empresa, para o mesmo 
destino, só demorou 10 dias”.  

Houve até uma ocasião em que, devido à queda de uma ponte 
em Tubarão (SC), o caminhão carregado de açúcar precisou ser 
embarcado em um vagão de trem, proporcionando a Romualdo 
a insólita experiência de um transporte ferroviário-rodoviário.  
A prática na profissão, por sinal, chegou a tal ponto que ele até  
sentia dificuldade para dirigir veículos de passeio: “Uma vez, eu ia  
visitar o colega Moacyr, que tinha se acidentado em uma estrada 
perto de Vitória da Conquista, na Bahia. Estacionei o Alfa Romeo 
em um posto e o dono me emprestou o seu Fusca para eu ir até o 
hospital, mas eu estava tão acostumado com as folgas do volante  
do caminhão que mal conseguia segurar o carro nas curvas”.  

Expansão

Boa parte dessa turma testemunhou o processo. Com a abertura  
da rodovia BR-101, em 1974 a empresa transferiu o seu centro 
de operações para a Região Metropolitana de Porto Alegre, mais 
pecisamente no bairro Marechal Rondon, em Canoas – cidade de 
localização estratégica para o fluxo de veículos que partiam do Rio 
Grande do Sul rumo ao Centro do País. “Tirando a parte dos meninos, 
que no início estranharam o novo ambiente, a transição até que foi 
tranquila”, opina Moacyr. 

Arsile já deixara de atuar  profissionalmente como caminhoneiro 
em 1972, aos 47 anos, a fim de priorizar os negócios em franco 
crescimento. “Ainda sinto falta de puxar um frete,” desabafa hoje,  
do alto de seus mais de 130 mil quilômetros rodados em quase  
três décadas na função. Para se ter uma ideia, basta comparar que  
tal distância corresponde a três voltas em torno da Terra – e ainda 
sobra “milhagem” para um pulinho até a Itália de seus avós. 
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Administração de Empresas, auxiliava em diferentes setores da  
empresa. E o caçula Airton, com o seu canudo de Tecnólogo em 
Computação, também entrou para a equipe. “Eles largaram tudo  
para trabalhar exclusivamente comigo, enquanto Dona Ilda cuidava 
da papelada, cheques, contratos, essas coisas”, orgulha-se Arsile.

Mais de 40 anos depois de sua maior guinada, a Dalla Valle é 
hoje, literalmente, uma referência de peso no mercado brasileiro, 
com uma frota sempre atualizada e uma gestão moderna a prestar 
serviços pontuais, personalizados, inovadores e sintonizados às 
exigências ambientais – qualidades, aliás, que lhe asseguraram a 
certificação ISO 9002 pelo Bureau Veritas International. 

Além da matriz em Bento Gonçalves e do Centro Operacional  
em Canoas, atualmente a transportadora conta com filiais em  
Araranguá (SC), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), Rio de  

Frota moderna: a Dalla Valle Transportes conta hoje com mais de uma 
centena de carretas de grande porte, adequadas às mais exigentes tarefas.

Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Eunápolis (BA) e Vitória (ES).  
Ao todo, essas unidades respondem por mais de 100 semi-reboques 
graneleiros com piso móvel, baú, frigorífico e sider, especializados 
no transporte de gêneros alimentícios, bebidas, madeira, ferro,  
aço, carbonatos, cavacos de madeira para biomassa e matérias-
primas diversas. 

Outro motivo de orgulho para a direção da empresa, a lista  
de clientes inclui companhias de grande porte e multinacionais  
como a Pepsi. Coube a essa última, por exemplo, um dos contratos  
mais duradouros da Dalla Valle, com 20 anos ininterruptos no 
transporte de matérias-primas para as fábricas de refrigerantes 
instaladas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
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QUARTA MARCHA

As aventuras

A bordo das mais diferentes espécies de veículos pesados,  
Arsile conheceu não somente Santa Catarina e Paraná,  
mas também as capitais e o interior de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Mato Grosso, 
além de Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, em meio às alegrias  
e desventuras de mais de duas décadas de trabalho ao volante. 
“Foram lugares bons, outros nem tanto”, ressalva. Com tantas cargas 
e destinos, histórias não faltam e ele faz questão de dividi-las.

Foi o que ocorreu em meados dos anos 1950, por exemplo, 
quando a queda de uma ponte no Rio Pelotas, na divisa da Vacaria 
(RS) com Lages (SC), mais uma vez atiçou o tino comercial de  
Arsile para “fazer do limão uma limonada”. Ele descarregava arroz em 
Campos dos Goytacazes (RJ) quando ouviu que as rodovias estavam 
interditadas, sem chance de retornar dirigindo para Bento Gonçalves. 
O jeito foi aproveitar a deixa para puxar uma carga de açúcar até 
Vitória da Conquista (BA). No total, três meses fora de casa mas  
com dinheiro para pagar à vista um caminhão novinho-em-folha. 

Em outra ocasião, imprevistos financeiros haviam deixado 
os bolsos da equipe vazios para pagar uma travessia de balsa na 
Bahia. “Vamos jantar, enquanto decidimos o que fazer”, propôs 
Arsile ao colega João Paulo, de economias também evaporadas 
na compra de sapatos novos durante a viagem. A tarde de sábado 
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já escurecia, quando Arsile lembrou que no porta-luvas do 
caminhão havia dois flamantes relógios recém-comprados de 
contrabandistas no porto do Rio de Janeiro. A mercadoria foi  
então oferecida ao garçom de um restaurante, que se apaixonou 
pelos “cebolões” – mas também estava duro. A salvação acabou vindo 
de uma das mesas, onde um cliente de ouvido atento pediu para  
entrar na roda. A conversa progrediu e ambos acabaram batendo 
o martelo por um valor quase dez vezes maior que o desembolsado  
nas docas cariocas.

Nessa mesma época, uma enchente havia derrubado a ponte do 
Rio das Antas, em Cambará do Sul (RS), deixando Arsile empenhado 
no meio do barro por duas semanas, com água quase pelo capô e 
tendo por refeição apenas galinha com arroz, providenciada por 
um jovem morador da área – se o mundo sempre teve malandros 
e aproveitadores, também é verdade que certas ocasiões revelam 
gente pronta a estender a mão. “Hoje eu dou risada, mas não foi 
fácil”, admite o empresário. 

A memória desse episódio engatilha outra passagem insólita 
a envolver o protagonista destas memórias. Ela ocorreu há mais 
de 20 anos, quando nem a experiência do velho caminhoneiro foi  
capaz de impedir que uma aquaplanagem jogasse sua caminhonete  
de cabine simples para fora de uma rodovia mas imediações do 
município de Feliz. De repente, lá estava Arsile preso dentro  
de um veículo encaixado entre árvores e pedras, sem chance de  
sair por qualquer um dos lados da carroceria. 

Em uma época na qual o telefone celular ainda era artigo raro 
para a maioria da população, restou ao motorista simplesmente 
puxar uma soneca, à espera de um socorro que poderia demorar. 
Algumas horas depois, um grupo de rapazinhos de origem alemã 
apareceu, de machado em punho. “Eu acordei em meio à escuridão, 
com o pessoal dizendo que eu já devia estar morto”, conta.  
“Eles arregalaram os olhos quando viram eu me mexer, pedindo 
para derrubarem as árvores que bloqueavam as portas. E foi o que 
fizeram. Eu me safei, mas o carro teve perda total.”

Ele também escapou do pior nos idos de 1954: “Desconfiado,  
eu recusei uma proposta de frete de açúcar até o Interior do Mato  
Grosso. O valor oferecido era bom demais para ser verdade e ainda 
prometiam pagar adiantado. Aí um outro sujeito topou o serviço e 
acabou morto, porque aquela história era arapuca de uma quadrilha 
de roubo de carga”.

Perigo no Paraguai

De todas as peripécias já vivenciadas por Arsile, entretanto,  
a mais cinematográfica – e arriscada – ocorreu em 1995, em meio 
ao primeiro roubo de um caminhão com carreta da Dalla Valle.  
Tudo começou em um fim-de-semana, com a pausa para descanso  
de um dos motoristas da empresa em um posto de combustíveis  
na cidade de Jundiaí (SP), à espera do embarque de uma carga na 

Momento de descontração: Arsile (de preto), em uma pausa com os 
colegas de estrada em meados da década de 1950.
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segunda-feira. De repente, veio a abordagem do policial à paisana, 
em um carro, exigindo que o seguisse até a delegacia com outro 
agente. No caminho, a arma apontada para a cabeça do funcionário 
da transportadora revelou a falsa blitz. Destino: Paraguai. 

O telefone da Dalla Valle em Canoas tocou menos de 48 horas 
depois. Do outro lado da linha, a voz hispânica de um rastreador 
paraguaio de veículos levados pelo amigo-do-alheio apontava 
Assunción como paradeiro do caminhão, cuja descrição detalhada  
não deixava dúvidas de que a dica era quente. Por conta própria e 
correndo riscos (inclusive de vida), na madrugada seguinte Arsile 
e o filho Ademir desembarcaram na capital paraguaia, iniciando 
um roteiro repleto de bandidos, mocinhos e até personagens que 
misturavam os dois papeis.

Nesse jogo de gato-e-rato, soube-se que a carreta já estava 
a caminho da Bolívia, pela província argentina do Chaco. Chovia,  
de forma que o veículo só rodaria enquanto houvesse asfalto –  
quando chegassem ao chão-batido, os criminosos precisariam 
estacionar para fugir do provável atolamento. Acompanhado do 
“rastreador”, Arsile seguiu de caminhonete, no mesmo sentido, 
até reconhecer a sua carreta, presa no barro e já engatada a um 
caminhão Mercedes Benz, também roubado. O “cavalo” original fora 
escondido em um casebre da região pela quadrilha, com o aviso de 
que retornaria para resgatá-lo assim que o tempo melhorasse.

Avisada, a Polícia local encontrou o “cativeiro” e o manteve sob 
vigilância até o dia seguinte, quando o paraguaio deu as chaves de  
sua caminhonete a Arsile e assumiu o volante do caminhão, de volta 
para casa. Pé na estrada mais uma vez, a comitiva acabou alcançada 
pelos bandidos, que retomaram a carreta. Apesar da sorte de não 
ter sido feito refém, o dono da Dalla Valle não se deu por vencido:  
em uma das barreiras do Exército instaladas a cada 50 quilômetros 
de rodovia na região, o segundo roubo foi informado e, duas horas 
mais tarde, chegou a notícia da nova apreensão, já no Paraguai.  
O veículo foi então levado a um quartel nas cercanias de Assunción, 
onde Arsile deveria falar com o general responsável pela unidade.

Mas naquela “boca-braba” do Chaco se recomendava desconfiar 
até da própria sombra: a pousada onde Arsile fizera uma pausa  
para descanso foi alvo de uma busca realizada por duas dezenas de 
policiais corruptos (a mando da quadrilha). Eles vasculharam até 
a caixa d’água, sem nada encontrar. Sabe-se lá o que fariam com 
aquele gaúcho teimoso – que, por sorte, já rodava em direção à 
capital paraguaia.

Assim que botou os pés no quartel, nova surpresa: o ladrão 
estava lá, alegando ter comprado o caminhão de um brasileiro e  
que não poderia ter prejuízo, ainda que o negócio envolvesse em  
sua origem um roubo. O general apelou ao óbvio: “Quem mostrar 
o documento do veículo é o dono”. Arsile então sacou do bolso a 
papelada e encerrou a polêmica, para revolta do pilantra, que na 
verdade deveria lamber os beiços por sair dali pela porta da frente, 
pronto para outra.

O chefe militar mostrou ser um sujeito sensível, oferecendo a 
sua própria casa para um penoite seguro de Arsile, que no entanto 
se contentou apenas com um café. Com a banda-podre da polícia  
já fora  do seu encalço, estava mais do que na hora de retornar para  
o Brasil, não sem antes acertar os detalhes da liberação da carreta, 
o que precisaria esperar mais algumas semanas de burocracia.  
Cerca de 15 dias depois, um telefonema do oficial dava o sinal verde.

Munido de um conjunto de chaleira, bomba, cuia e dois fardos  
de erva-mate comprados ao passar por Realeza (PR) para retribuir 
tantas gentilezas, Arsile não tardou a pisar mais uma vez naquela 
unidade do Exército paraguaio. A expressão de contentamento 
do homem da farda, entretanto, logo deu lugar a um semblante 
sério, com ares de constrangimento: não seria possível recuperar  
o “cavalo” roubado, ainda em posse do bando. Essa era uma tarefa  
da Polícia, não das Forças Armadas. E, de qualquer forma, o rastro 
havia se perdido. E o Mercedes acoplado também tinha dono, 
devidamente localizado. Ambos acabariam tomando o rumo de 
volta até a fronteira com o Brasil, sob a escolta de dois seguranças 
militares, a pedido do general.
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Antes e depois: restaurado no Paraná, o GMC Marítimo ano 1952 voltou 
para Minas Gerais novinho-em-folha, como peça de colecionador.

Pausa para a posteridade: Arsile e o mineiro Euclides (D), colega de 
estrada que lhe vendeu um de seus dois caminhões GMC Marítimo.

Restauração

Ainda hoje, episódios passados rendem belíssimas surpresas. 
Uma delas veio recentemente: um dos caminhões GMC Marítimo 
que passaram pelas mãos de Arsile na década de 1950 havia sido 
recuperado pelo proprietário original, o ex-caminhoneiro Euclides 
Amâncio, de Uberlândia (MG). A carcaça ficou guardada por cinco 
décadas na cidade do Triângulo Mineiro – a 1,7 mil quilômetros da 
sede da Dalla Vale em Canoas – até ser retirada dos fundos de uma 
garagem, em 2014, e entregue a um restaurador em Cambé (PR). 

Quase dois anos e mais de R$ 100 mil depois, em 2016 a família 
Amâncio recebeu de volta o flamante modelo 1952, em versão digna 
de colecionador. Desde então, um dos seis filhos de Euclides tem 
roncado os motores do GMC pelas ruas da cidade, nos fins de semana, 
levando a bordo o velho pai, de 87 anos. 
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Também houve uma situação em que Arsile, na base da boa-
fé, atendeu ao pedido de um ex-empregado para que assinasse 
uns recibos de pagamento. Sem conferir a papelada, o empresário 
não desconfiou que chancelava uma tentativa de fraude contra a 
Previdência Social, até ser chamado à Polícia Federal para dar as 
devidas explicações. 

“Olha, o nome que está aí é meu, a letra é parecida mas não 
tenho certeza, porque não sou muito bom com esse negócio de ler 
e escrever”, argumentou para os investigadores. Arsile foi então 
solicitado a rabiscar mais de 40 vezes a sua rubrica em uma folha 
padronizada, para fins de análise. Resultado: quatro dezenas de 
assinaturas diferentes. Apesar de nunca mais ser importunado por 
conta do processo, ele não escapou da acusação de “cara-de-pau” 
por seu próprio advogado.

A notícia emocionou Arsile, que ainda hoje guarda em seus 
arquivos pessoais uma velha fotografia tirada ao lado do então 
colega de profissão, na época da compra do veículo. 

Sopa-de-letrinhas

Homem simples, cuja carência de estudo formal é compensada 
pela combinação de raciocínio rápido, raro senso de observação e 
incansável disposição para a labuta, Arsile também se deleita ao 
relembrar os perrengues causados por se sair melhor com números 
que com letras. “Na hora de ler e escrever, eu até quebro um galho”, 
gargalha, sem esconder que várias foram as vezes em que precisou 
parar em acostamentos de rodovias para ler alguma placa indicativa. 

No final da década de 1960, em meio à implantação do sistema 
alfanumérico de identificação veicular, ele não deixou passar 
uma chance de amenizar essa dificuldade. A prefeitura de Bento 
Gonçalves promovia um leilão beneficente, com renda revertida para 
um hospital: os 200 maiores lances ganhariam o direito a escolher o 
número de emplacamento, dentre da sequência IG 0001 a IG 0200. 
Interessado nos cinquenta primeiros, Arsile foi aconselhado pelos 
organizadores a arrematar todo o lote. 

“Além de contribuir para a causa, por um bom tempo eu não 
teria como esquecer as placas dos meus caminhões, além de ficar 
mais fácil de ler”, confessa. “Dessa ocasião, eu também lembro que 
foram oferecidas placas para autos de passeio e a primeira ficou  
com um dos irmãos que eram sócios na empresa fabricante do 
conhaque Dreher.”

O ex-caminhoneiro Zeca menciona uma curiosidade adicional:  
“Um outro transportador de Bento Gonçalves havia chegado antes 
ao leilão, conseguindo a placa 0020. Depois disso, por muito tempo 
ele encheu o peito, dizendo que se o Dalla Valle quisesse aquele 
número, teria que comprar todo o caminhão. Grande coisa... Tempos 
depois, as placas passaram a utilizar uma nova composição de letras 
e números e o sujeito ficou para sempre com aquele 0020 na mão”.
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QUINTA MARCHA

A Itália

As viagens mais longas de Arsile não foram feitas sobre rodas, 
mas de avião, meio de transporte que ele conhecera de perto  
e sem qualquer medo no início da década de 1950, ao se  

deslocar até São Paulo para a compra de um caminhão Chevrolet.  
“Eu durmo o tempo todo enquanto estou lá em cima”, garante,  
aos risos. Corria o ano de 2005 quando a concessionária Brasdiesel 
(Caxias do Sul), primeira revendedora da Scania no País, convidou 
o casal Dalla Valle e outros clientes a conhecerem a matriz da  
fábrica em Södertälje, na Suécia, a mais de 10 mil quilômetros e  
quase 12 horas de voo do Brasil. Detalhe: com todas as despesas  
pagas, a exemplo do que já ocorrera na visita à sede da Volvo em 
Gottemburg, no mesmo país, por conta da Dipesul Veículos (Canoas).

Missão cumprida, ele e Dona Ilda seguiram para a Holanda, 
pegando em seguida um voo para Frankfurt, na Alemanha, onde o 
filho Ademir já os aguardava em uma caminhonete Volvo alugada. 
O roteiro pela autoestrada A22 foi uma maravilha, passando por 
metrópoles do porte de Munique (Alemanha) mas privilegiando 
as paisagens de cartão postal do Interior dos países – dentre eles,  
a estação de esqui de Zermatt (Suíça) e a famosa fábrica de cristais 
Swarosvski em Wattens (Áustria), na região do Tirol. Em meio a 
tantos atrativos, Arsile também traria entre as suas recordações o 
gosto das maçãs compradas de colonos à beira de uma estrada do 
Velho Continente e saboreadas pela família durante o trajeto.

Arquivo Dalla V
alle
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Na Itália, o trio conheceu cidades como Veneza, Como e Milão, 
onde curiosamente há uma empresa de transportes denominada – 
vejam só! – Frattelli Dalla Valle, cujos donos são parentes distantes, 
porém bastante próximos no que se refere à afinidade empresarial. 
“Ficamos dois dias por lá, muito bem recebidos e com direito a um 
almoço com todo o pessoal”, relembra Ademir, mostrando as fotos 
dos encontros. 

Antepassados

Ainda no passeio pela terra dos imperadores, os experientes 
e atentos olhos de Arsile brilharam também no Norte do país.  
Com base em certidões de casamento, óbito e afins, a família tinha 
a confirmação de que os seus antepassados que chegaram à Serra 
Gaúcha na segunda metade do século 19 haviam partido de Sover, 
uma pequena comunidade de 15 quilômetros quadrados e menos  
de mil habitantes, encravada em uma área montanhosa da província 
de Trento, a 831 metros do nível do mar. 

Em meio a uma área repleta de morros, no pé dos Alpes, Arsile 
constatou, impressionado, a simplicidade do lugarejo onde vivem 
alguns de seus aparentados, com subsistência baseada na criação de 
vacas e porcos, fato que em muito o fez lembrar dos tempos na roça, 
como se estivesse diante da versão europeia dos antigos distritos de 
Bento Gonçalves. Também não passariam despercebidas ao eterno 
caminhoneiro as estradas tão íngremes e estreitas que mal permitiam 
manobrar ou mesmo estacionar o automóvel. “Apesar de acostumado 
desde cedo aos mais diferentes tipos, o pai chegou a se assustar com 
os peraus da região dos Alpes, repleta de estradinhas traiçoeiras nas 
encostas das montanhas.” 

Além da busca local pelo registro de nascimento do avô paterno 
Giovanni, a fim de obter no Brasil a cidadania italiana para a família, 
tratava-se de uma bela oportunidade para uma espécie de “turismo 
afetivo”, por meio do contato direto com parentes distantes. O elo se  
daria na figura da viúva de um Dalla Valle da região e de seus dois 
filhos, um engenheiro e o outro arquiteto.

De volta às origens: na visita à Itália de seus antepassados, os Dalla Valle 
encontraram bem mais do que belas paisagens.
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Roteiro deslumbante: estradas e túneis impressionaram o experiente 
caminhoneiro. Abaixo, a visita premiada à sede da Scania, na Suécia.

Sobrenome de peso: na terra dos imperadores, o encontro caloroso com 
parentes distantes, porém muito próximos em afinidade profissional.

Arquivo Dalla V
alle

Arquivo Dalla V
alle

Ar
qu

iv
o 

Da
lla

 V
al

le
Ar

qu
iv

o 
Da

lla
 V

al
le



A LONGA ESTRADA DE Arsile Dalla Valle

58

A LONGA ESTRADA DE Arsile Dalla Valle

59

SEXTA MARCHA

O cliente

Eu sempre digo que caminhão é Scania, carreta é Rondon e  
pneu é Michelin. Se não for para frente com essas três,  
então é melhor desistir”, avisa Arsile Dalle Valle, munido da 

autoridade de quem participou diretamente de vários avanços 
implementados por essas e outras empresas. Se alguém perguntar 
por ele nas sedes gaúchas dessas e de outras companhias do ramo, 
sem dificuldade constatará que se trata de um velho conhecido de 
diretores, engenheiros, mecânicos, vendedores e representantes 
– com alguns deles, o “Seu Dalle Valle” mantém um contato que  
vai muito além do simples relacionamento profissional ou das  
mesas compartilhadas em eventos. Até como “garoto-propaganda” 
ele já atuou, posando para cartazes e painéis como o reproduzido  
na página ao lado.

Cliente bonachão porém exigente, diversas foram as ocasiões 
em que ele bateu pé, por telefone ou pessoalmente, eventualmente  
ficando por até três dias seguidos na oficina de algum fornecedor,  
a fim de acompanhar ajustes e adaptações que contribuiriam para 
o aperfeiçoamento de produtos e serviços no segmento de veículos 
pesados. Certa vez, ao negociar a troca de um caminhão usado por  
outro em uma concessionária da Volvo, Arsile foi aconselhado a 
substituir algumas peças do veículo, o que recusou de imediato:  
“Eu não quero gastar mais nenhum dinheiro nisso e elas vão acabar 
quebrando”. Diante da insistência da empresa, a voz da experiência 

“

Arquivo Dalla V
alle
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se impôs: “Vamos deixar as peças originais. Eu sei que a garantia 
oficial é de dois anos, mas se dentro de seis meses elas quebrarem ou  
derem algum problema desse tipo, eu vou admitir que a culpa é 
minha e assumirei o prejuízo”. Mais uma vez, o tempo mostraria 
que ele estava certo. “O pessoal sabe que quando eu apareço no 
balcão para reclamar, o assunto é sério. Se tiver que lascar, eu lasco”,  
avisa, do alto de seus 92 anos. “E o melhor é que ninguém pode  
dizer, ao me ver na rua, que ‘ali vai um sujeito que me logrou’.”

 
“Este homem enxerga muito além dos outros”, emociona-se o 

bonachão Luiz Carraro, 73 anos, colaborador desde o primeiro dia 
da transportadora (“1º de janeiro de 1968!”, relembra na ponta-da-
língua). Durante décadas, ele foi o responsável pela contabilidade  
da firma e, hoje, o seu escritório em Bento Gonçalves cuida das  
declarações do imposto de renda do ex-patrão, pauta que ainda 
motiva reuniões regulares entre ambos na Serra Gaúcha.

Presença

As visitas às empresas parceiras, por sinal, dizem muito sobre  
o perfil de Arsile, “um homem muito bem quisto como pessoa física  
e jurídica”, na definição de seu filho Airton, que eventualmente  
ainda o acompanha em viagens de trabalho. Seja qual for o setor 
percorrido, o mesmo negociador exigente no que se refere a prazos, 
preços e qualidade é uma figura positiva que não passa despercebida 
pelos admiradores, que não são poucos. 

Quem o avista faz questão de um aperto de mãos, um abraço,  
uma brincadeira ou um convite para o chimarrão que “molha a 
palavra” para um bom causo, compartilhado na linguagem simples 
(não raro em dialeto italiano, durante as incursões à Serra Gaúcha)  
e espontânea dos trabalhadores do ramo. Para eles, trata-se de um 
raro exemplo de buona gente.

Descontração: com o contador Luiz Carraro (E), parceiro desde o primeiro 
dia de funcionamento da Dalla Valle.

Firmeza: a experiência de Arsile é um dos principais trunfos da Dalla Valle 
em negociações diretas com fornecedores.
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Na cidade gaúcha de São Marcos, famosa por uma das maiores 
concentrações de caminhoneiros (e empresas do ramo) por metro 
quadrado no Brasil, a cada vez que Arsile surge na porta de uma 
garagem, o pessoal passa a estopa nas mãos. “Feliz Aniversário,  
Seu Dalla Valle! Foi no dia 7, né?”, saúda Admilson Rizzo, 42 anos,  
em uma manhã de dezembro. A sua oficina de chapeação e pintura 
ganhou ainda mais clientes desde que o velho empresário se tornou 
cliente, há mais de duas décadas, por indicação de conhecidos. 
“Por onde este homem passa, deixa um rastro de coisas boas”, elogia.

Essa opinião é compartilhada pelo gerente financeiro da casa, 
especializada na recuperação de veículos danificados. “Ele sempre 
chora um desconto e um prazo-extra, mas paga em dia”, diverte-
se Fábio Casarotto, 32 anos, após “gastar os dedos” na calculadora.  
O pai, Sílvio Casarotto, 54 anos, não esquece a dica que ouviu há 

Simplicidade: nas visitas às empresas parceiras, muitas são as histórias  
e manifestações de carinho ao veterano homem da estrada.

Buona gente: nos mais variados estabelecimentos do ramo, uma relação de 
confiança com os prestadores de serviços.
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20 anos, quando atendeu aos primeiros pedidos para a Dalla Valle: 
“Quem madruga, termina tudo mais cedo”. Ele assegura que se um 
dia Arsile aparecer por lá sem dinheiro algum, o serviço será feito 
mesmo assim. “O homem tem crédito”, endossa.

Sílvio abre um parêntese para o testemunho de um episódio 
hilário e que ainda hoje é motivo de gargalhadas no mezanino onde 
são tratadas as contas e expedientes da oficina. Ele se refere à ocasião 
em que um sujeito chegou ali, de violão a tiracolo, para buscar 
um caminhão da transportadora. “Mas de violão?”, desconfiou, 
enquando telefonava para Rizzo, seu sócio. Alguns contatos depois, 
veio o sinal verde para a entrega das chaves.  Mas o “motorista-
menestrel” só conseguiu pegar a estrada após dar uma amostra-
grátis de seus dotes musicais, com uma apresentação improvisada 
para a turma. Filmado no celular de um dos mecânicos, a “show” 
fez sucesso entre os colegas.

Rudimar Bianchi, 52 anos, é outro que não esconde o carinho  
pela figura que conheceu no final da década de 1990: “Taí uma 
pessoa rara”, define, com o macacão de uma oficina de geometria 
e balanceamento em São Marcos. “O Seu Dalla Valle é um sujeito 
atencioso, flexível e correto, que não gosta de mentira e nunca 
explorou alguém. Pode perguntar por aí...”.

E, como seria de se esperar, por onde Arsile passa também 
não faltam perguntas sobre o segredo da longevidade, às quais 
reage sempre com grande presença de espírito. “Eu é que gostaria  
de saber como a senhora faz para não envelhecer jamais”, respondeu  
certa vez a uma lisonjeada secretária da empresa Randon. 

A amizade com Raul Randon

Outro caso emblemático dessa trajetória, em meados da década 
de 1960, envolveu a produção da primeira carreta da Randon, 
inspirada em uma versão “customizada” por Arsile. O equipamento 
foi emprestado aos irmãos Raul e Hercílio Randon, para análise de 
engenheiros: “Seis meses depois, tive a honra de receber o modelo 

inaugural da empresa, pagando somente o material, sem custo de mão-
de-obra. Era um carga-seca com um eixo, 10 metros de comprimento 
e capacidade para 20 toneladas, uma novidade na época”. 

O resultado fez tanto sucesso que o então futuro dono da Dalla 
Valle sugeriu que Raul mandasse imprimir uma porção de cartões-
de-visita para distribuir ao pessoal que o parava na estrada durante 
as viagens a trabalho, perguntando onde ele havia conseguido um 
equipamento de tamanha qualidade.

A ligação com a Randon, aliás, é mais um capítulo à parte 
na trajetória de Arsile. Tudo começou em 1965, quando Raul 
era apenas o dono de uma pequena ferraria em sociedade com 
o irmão Hercílio no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul.  
“Eu o conheci batendo martelo”, relembra. “Eu fui providenciar 
um embuchamento de freio para um caminhão GMC Marítimo 

Amizade duradoura: com o saudoso Raul Randon (1929-2018), mais de 
cinco décadas de admiração mútua em nível pessoal e profissional.
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na oficina do Raul, onde a garagem era apertada, mal cabia uma  
carroceria, mas o serviço ficou pronto no dia seguinte. Desde então, 
nunca mais deixei de recorrer aos seus serviços.” 

Esse relação de confiança profissional logo se transformou em 
uma sólida amizade, marcada por uma admiração mútua e diversas 
afinidades, inclusive biográficas: contemporâneos – Arsile nasceu 
em dezembro de 1925, Raul em agosto de 1929 – e criados na Serra 
Gaúcha (o primeiro em Bento Gonçalves e o segundo em Caxias do  
Sul, para onde migrou ainda criança com a família, vindos de  
Tangará, no Oeste catarinense), ambos expandiram os seus negócios 
na década de 1970 e logo alcançariam reconhecimento dentro e fora 
das fronteiras gaúchas. 

Sempre engatada, a marcha da memória percorria passagens 
marcantes. Como o fato de Arsile ter pago, ao mesmo tempo e 
sem atraso, 25 carnês de um consórcio de carretas da empresa, 
chegando a ser sorteado com quatro unidades de uma só vez:  
“Os concorrentes ficavam enciumados e então eu dizia para também 
capricharem se me quisessem como cliente, o que nunca ocorreu”. 

Raul costumava chamá-lo para animados encontros, nos quais 
conversavam de tudo – até mesmo sobre trabalho – e, sempre que 
possível, reuniam-se em torno da mesa de quatrilho (o parceiro de 
jogo também descendia de italianos). “Amigos assim são poucos 
nessa vida. Até cortei o cabelo para receber o meu melhor cliente, 
consultor e propagandista!”, divertiu-se o megaempresário, tirando  
a boina para abraçar o velho companheiro em um encontro no 
inverno de 2017, antes de mais uma prosa na qual nenhum ficava 
a dever ao outro na capacidade de narrar fatos passados mas que 
parecem recém-ocorridos. 

E assim foi até o final. Durante a produção deste livro sobre 
Arsile, no dia 3 de março de 2018 Raul chegou ao último capítulo 
de sua própria biografia, devido a complicações de uma cirurgia,  
aos 88 anos. Ficaria para sempre, além do legado pessoal e empresarial, 
a memória de uma grande amizade.

Último encontro: no inverno de 2017, Raul (E) e Arsile compartilharam 
ideias e histórias na sede da Randon em Caxias do Sul.
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SÉTIMA MARCHA

O exemplo

Mesmo acostumado a imensos desafios dentro e fora das 
estradas, na noite de 24 de agosto de 2007 Arsile foi 
tomado por um nervosismo inédito em seus quase 82 anos 

de vida percorridos até então. Dessa vez, porém, ele não tinha às 
suas costas uma carga de alto valor e nem pela frente uma estrada  
exaustiva, mas um microfone para o discurso de agradecimento  
como um dos dois eleitos para o prêmio Mérito do Transportador 
Gaúcho – honraria concedida desde 1989 pelo Setcergs (Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio 
Grande do Sul) aos gaúchos que contribuem de forma decisiva para  
a evolução do segmento no País.

E que responsabilidade! Após a manifestação de outro agraciado  
(o também transportador Walter Valenti, da empresa Tegon Valenti), 
o recado do carismático fundador da Dalla Valle Transportes foi 
breve e emocionado. “Nesse tempo todo, enfrentei fome, frio, calor, 
sono, falta de dinheiro e tudo que era ruim. Em 1963, transportando 
canos da Petrobras na Bahia, fiquei atolado três dias no meio do nada, 
dividindo com o meu cunhado Luiz Vicente meia laranja que havia 
encontrado no porta-luvas. Mas, se fosse preciso, eu repetiria tudo, 
afinal de contas eu sempre fiz o que gostei”, disse o desbravador, 
sob demorados aplausos em um centro de eventos no bairro Glória, 
em Porto Alegre. Arsile jura ter visto, na ocasião, alguns convidados 
deixando escapar lágrimas.

Arquivo Dalla V
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Aos 93 anos e com saúde de ferro, hoje Arsile já não integra o 
comando da Dalle Valle, posto que passou aos filhos Mauro, Ademir 
e Airton, em 2010. O breque foi acionado, mas não o freio-de-mão: 
ele atua mais como um conselheiro, embora a sua tarefa principal 
seja desempenhada nas oficinas, supervisionando a manutenção 
dos veículos pesados, assunto que ele entende como poucos. Mauro 
e Ademir administram a empresa, sendo um responsável pela área 
financeira e operacional e o outro pelas vendas e recursos humanos, 
enquanto Airton atua na área de construção civil desde que deixou  
a Dalla Valle.

Mas o patriarca segue firme e forte em outra direção, a de 
sua caminhonete Toyota Hylux prateada, com a qual deixa a casa 
onde mora (desde o falecimento da esposa, em 2013), próximo 
aos filhos na Vila Rosa, em Canoas, para cruzar o portão da 
empresa de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, religiosamente, 
supervisionando de perto os trabalhos de mecânica nas oficinas 
de revisão e manutenção da frota na garagem da Rua Liberdade,  
sempre atento e disposto a compartilhar os seus conhecimentos com 
os mais jovens. “Eu só olho o serviço, confiro algumas peças e eu 
ainda cobro e dou os meus gritos aqui dentro”, confirma, sorrindo. 
Do alto de sete décadas de experiência, ele não quer ouvir falar em 
aposentadoria: “Mesmo quando sofrido, quando se faz o que gosta 
tudo acaba sendo bom.” 

Essa disposição também fica evidente fora dos muros da Dalla  
Valle Transportes. Com a sua carteira de habilitação sempre em dia,  
Arsile ainda é capaz de percorrer sozinho, ao volante de sua picape, 
as centenas de quilômetros que separam Canoas de cidades como 
Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Nova Prata, Lagoa Vermelha,  
Xaxim ou a paranaense Pato Branco – quando vai acompanhado, 
deixa claro ao caroneiro a sua regra pessoal de que a cabine é um 
lugar onde não se deve conversar com o motorista. “Desde o tempo 
em que viajava, eu não abro a boca enquanto dirijo, para não perder 
a atenção na estrada. E se falam comigo, não respondo. Isso serve 
até para o trabalho na oficina”, alerta um nonagenário que garante 
manejar o volante como se ainda tivesse 20 anos. 

Simplicidade aos 93 anos: Arsile marca presença diariamente nas 
oficinas da transportadora, supervisionando a qualidade dos serviços.
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O telefone não para: do outro lado da ligação, amigos, colegas, dúvidas, 
novidades, pedidos e convites, prontamente atendidos.

A já mencionada carta de motorista, aliás, não escapa do senso 
humor do velho homem da estrada. “Sempre que eu vou ao Detran, 
peço para continuar na categoria ‘E’ [válida para veículos pesados], 
dizendo que estou mal aposentado e que morrerei de fome se não  
puder trabalhar”, conta, deixando escapar uma gargalhada.

Nem tudo é trabalho

Arsile costuma dormir por volta das 21h e raramente pula da 
cama depois das 6h. Essa rotina laboral só é quebrada nas tardes 
de sábado e domingo, nas mesas da Sociedade Canoense de Caça, 
Pesca e Tiro, no Centro de Canoas, onde se entrega ao quatrilho, 
o seu passatempo preferido. Introduzido pelos imigrantes italianos 
que chegaram à Serra Gaúcha em meados do século 18, trata-se de 
um jogo de cartas que tem entre as suas peculiaridades o baralho 
diferente, a gesticulação constante e a troca de parceiros a cada 
rodada – quase 50 delas por encontro, das 14h às 20h. 

“Coisa de gringo”: sobre a toalha verde de um clube canoense, as tardes 
de sábado e domingo são dedicadas ao jogo do quatrilho.
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Na toalha verde que reúne uma turma cujo predomínio é de 
comerciantes de origem italiana, ele é o mais idoso. “O Dalla Valle 
é bom de quatrilho”, elogia Ademir, 48 anos, mais jovem membro 
de uma mesa compenetrada e sem muito tempo para amenidades.  
“Também sou o mais logrado”, emenda Arsile com uma piscadela,  
ao manusear o dinheirinho já trocado em cédulas de R$ 10 (valor 
de cada aposta). “A banca precisa andar no bolso”, sorri. Acima de  
tudo está a diversão sadia, sem vícios ou prejuízos: “Para o sujeito 
perder mais de 100 pilas aqui, tem que estar muito mal.”     

O aprendizado se deu com o pai, na colônia de Bento Gonçalves,  
aos 10 anos. Em casa, porém, há muito tempo ele já não dispõe de 
parceiros para essa diversão. “Eu até tentei ir adiante, mas não é 
algo fácil, ressalta o filho Ademir. “Coisa de gringo”, orgulha-se 
Arsile, sem deixar de mencionar outra de suas predileções, o jogo  
de bocha, deixado para trás à medida em que a idade avançava.

As homenagens não param

No dia 15 de maio de 2018, os 50 anos de fundação da Dalla 
Valle Transportes foram tema de uma sessão especial na Câmara de 
Vereadores de Canoas. A homenagem, proposta por Dario da Silveira 
(PDT), relembrou as trajetórias da família e da empresa, que se 
confundem com o próprio crescimento local. “Estamos aqui para o 
reconhecimento a uma história que não é feita somente de passado  
e que não pode ser medida, pois está em pleno trajeto e ainda há 
muito a rodar”, enfatizou o parlamentar em seu discurso.

Arsile participou da cerimônia com os filhos Ademir e Mauro, 
parentes e funcionários. Falando em nome da família, Mauro foi ao 
microfone para agradecer o reconhecimento do Legislativo canoense 
e relembrar a receptividade aos Dalla Valle desde a sua chegada 
à região, em 1974: “Continuaremos investindo nesta cidade que 
tão bem nos acolheu, proporcionando sucesso e tantas alegrias”. 
Em seguida, mais emoção: a Casa aprovou um projeto de lei que  
denomina a Rua 6 (bairro Estância Velha) como “Rua Ilda Lourdez  
Capoani Dalla Valle”.

Oito décadas de prática: definido pelos parceiros como “bom de jogo”, 
Arsile aprendeu a modalidade com o pai, por volta dos 10 anos.
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Uma baita quilometragem

Mais longevo descendente dos Dalla Valle desde o desembarque 
no Brasil, há quase 150 anos, Arsile cruzou estradas, fronteiras e  
pontes (incluindo as quatro de safena recebidas na década de 1980), 
ajudando muita gente e contribuindo para o crescimento do País.  
Foram muitos saltos e sobressaltos mas o pique é mantido a passos 
ágeis – com três netos (27, 6 e 4 anos), diz que ainda “é muito novo 
para bisnetos” e que deixou de  lado o bigode, pois tinha que pintá- 
lo. “Não estou mais a fim de vestir fantasia”, sorri. 

O caminho que acabamos de contar é repleto de histórias que  
não cabem todas neste registro. E muitas outras virão, a bordo das 
carretas, cavalos, carrocerias, baús e eixos do tempo, um eterno 
viajante. Quem sabe em um próximo livro?

***

Momento solene: em maio de 2018, a homenagem dos vereadores de 
Canoas aos 50 anos de fundação da Dalla Valle Transportes.

CM
C/Divulgação
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“Já enfrentei fome, frio, calor, sono,  
falta de dinheiro e tudo o que era ruim.  

Mas, se fosse preciso, repetiria tudo, 
pois sempre fiz o que mais gostei.”

Arsile Dalla Valle
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