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Prezado parente ou amigo! 
As famílias Dall´Agnol e todas as outras emigradas do município de Arsiè, Província de Belluno 
na Itália terão este ano seu 8º. Encontro. 
Este evento que ocorre a cada 2 anos proporciona encontros inesquecíveis com parentes há 
muito ou jamais vistos, informações sobre a imigração, a história da família e processos de 
cidadania italiana. 
Não deixe de participar pois este poderá ser o Encontro de sua vida. 
Reserve antecipadamente seu lugar e venha conhecer Putinga, uma pequena localidade no 
interior do RS, cheia de recantos bucólicos e certamente de membros da familia Dall´Agnol. 
 
 

8o. ENCONTRO DAS FAMÍLIAS DALL´AGNOL 
Putinga, RS -  25 e 26/11/2006. 

 
Os Dall´Agnol de Putinga estão preparando com carinho o próximo encontro. 
Veja as informações abaixo: 
 
LOCALIZAÇÃO DE PUTINGA 
Putinga está localizada a 202 km de Porto Alegre. O acesso para quem vai da capital gaúcha é 
através da Rodovia BR 386 (Tabaí-Canoas). São 114 km para chegar em Lajeado onde dobra-se 
à direita na direção de Encantado por 27 km. Em Encantado dobra-se à esquerda e são mais 51 
km até chegar em Ilópolis. Em Ilópolis  novamente dobra-se a esquerda e são 10 km até Putinga. 

 
 

 



 

 
 

 
GRUPO NA INTERNET 
Quem tiver acesso à Internet pode fazer parte do grupo Dall´Agnol e receber diretamente as notícias envolvendo a 
Associação e o Encontro. 
Para entrar no grupo basta acessar um dos seguintes sites: 
www.dallagnol.org e no item Associação, em Grupo de Correio Eletrônico estão as instruções; ou 
http://br.groups.yahoo.com/group/dallagnol/ e na parte final da página no item ENTRE NESTE GRUPO  e siga as 
instruções. 

 
PUTINGA 
Putinga, conhecida como a cidade do meteorito,  è u m pequeno município distante 202 km de Porto 
Alegre. A população é cerca de 5000 habitantes, 60 % na zona rural. E famosa porque no dia 16/08/1937 
caiu um "meteorito" na zona rural do município. No museu da cidade há uma amostra do meteorito com 
200 g. O  meteorito tinha cetca de  200 kg . Partes  dele estão em museus do Brasil, da´Europa e dos 
Estados Unidos. 

  
 

      
    
 

HOSPEDAGEM 
 
PUTINGA  
Hotel Dall´Agnol   Fone: 51  3777 1104 
 
ILÓPOLIS  = 9 km 
Hotel Perin    Fone: 51  3774 1280 
Hotel Bonfanti   Fone: 51  3774 1310 
 
ÁRVOREZINHA  = 20 km 
Hotel Planalto   Fone: 51  3772 2027 
 
Outras opções ligue para a comissão organizadora 

INFORMAÇÕES SOBRE O ENCONTRO 
COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 
Putinga - Leonir Dall´Agnol (51) 37771170 (coml) 
     (51) 37771182 (resid) 
Putinga - Cleonésio Dall´Agnol (51) 37771237 
Canoas - Egidio Dall´Agnol (51) 3 4721733 
Ou nos endereços citados no expediente 

PRESENÇA DE ITALIANOS 
Já está confirmada a presença no 
Encontro de Putinga de 4 pessoas da 
Itália, entre os quais Flávio Dall´Agnol 
que fará parte da palestra sobre Fastro e 
as origens da família Dall´Agnol 

 

Fotografia do quadro da artista de 

Estrela, Gisela Schinke, retratando a 

queda do Meteorito de Putinga. 

Quadro em poder do Dr. Hardy 

Grunewaldt, do qual foi obtida a 

fotografia. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 
Dia 25/11/06 – Sábado 
-14 h–Início da recepção/credenciamento 
-19 h – Palestra 
-20:30 h - Jantar 
 
Dia 26/11/06 – Domingo 
- 8 h – Recepção e credenciamento 
- 9 h - Carreata 
- 9:30 h – Missa 
- 10:30 h – Palestra/informações 
- 12:30 h – Almoço 
- 14 h/18 h – Apresentações 
- 18 h - Encerramento 
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Visite nosso “site” e escreva para a Associação : 

http://www.dallagnol.org 


