
Memórias 
Abaixo os Registros do 1º Web Site do Instituto, 

com suas notícias e publicações que passa a fazer 
parte da História 

 
 

 
 

Somos o Instituto São Leopoldo 2024, responsável por diversas frentes de 
trabalho voluntário pelo desenvolvimento da sociedade na cidade de São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

O Instituto 

Em março de 2009, um grupo de voluntários começou a se reunir com o objetivo de 

elaborar propostas para o futuro de São Leopoldo. Este trabalho ganhou formalidade a 23 

de julho de 2010, quando foi oficializada a criação do Instituto São Leopoldo 2024. 

  

A busca é de projetar atividades de longo prazo, para que a cidade tenha um instrumento 

permanente de planejamento do futuro do município. Experiências como esta estão 

ocorrendo em todo o mundo, com diferentes modelos, mas sempre buscando uma visão 

de desenvolvimento no longo prazo. 

  

Em São Leopoldo, a escolha foi a independência para projetar livremente o futuro, 

buscando convergências que viabilizem o desenvolvimento sustentável de São Leopoldo, 

regatando valores que fizeram no passado a cidade ter uma forte identidade, 

principalmente como fonte de conhecimento. 

 

 

 



Comunicações 

2º Seminário – 
Revisão do Plano 
Diretor Municipal 
ter, 21/10/2014 - 23:58 

... 
Ver mais >> 

Nossa missão 
Produzir, articular e disseminar 
conhecimento e ações para aperfeiçoar 
as políticas e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável de São 
Leopoldo e da Bacia do Rio dos Sinos.

  

História 

Em março de 2009, um grupo de cidadãos leopoldenses

com dois temas abrangentes: o bicentenário da imigração alemã no Brasil e a situação de 

São Leopoldo no período que antecedia este evento.

Cerca de 20 voluntários iniciaram as reuniões e a partir de 18 de setembro do mesmo an

registrou-se a primeira reunião formal, com 16 participantes. Ao encerrar o ano de 2009, já 

se tinha a consciência da necessidade de formalizar este movimento, considerando a 

importante contribuição de São Leopoldo para a cultura rio

conceito de desenvolvimento sustentável para o futuro do município, em 3 etapas 

estratégicas. 

Começa hoje 
(13/10) o seminário 
do ISL2024 sobre 
o Plano Diretor 
seg, 13/10/2014 - 08:45 

O ISL2024 promove 
hoje (13/10) das 18:30 
às 20:30 na antiga 
sede daUnisinos o 
primeiro encontro de 
uma série de 8 
debates onde serão 
discutidos a revisão  
do Plano Diretor do 
município com a... 
Ver mais >> 

Agentes 
Comunitários de 
Saúde 
completaram 
capacitação para 
cuidados com 
idosos 
sab, 11/10/2014 -
Na tarde desta... 
Ver mais >> 

Veja todas >> 

Produzir, articular e disseminar 
conhecimento e ações para aperfeiçoar 

desenvolvimento sustentável de São 
Leopoldo e da Bacia do Rio dos Sinos. 

 

Nossa visão 
Tornar a cidade de São 
Leopoldo reconhecida como 
Centro de Conhecimento e 
Inovação na América Latina, 
até 2024. 

 

Nossos valores
Ambientalmente corretos, 
culturalmente aceitos, 
economicamente viáveis, 
gerencialmente eficientes e 
socialmente justos.

Em março de 2009, um grupo de cidadãos leopoldenses iniciou uma série de reuniões 

com dois temas abrangentes: o bicentenário da imigração alemã no Brasil e a situação de 

São Leopoldo no período que antecedia este evento. 

Cerca de 20 voluntários iniciaram as reuniões e a partir de 18 de setembro do mesmo an

se a primeira reunião formal, com 16 participantes. Ao encerrar o ano de 2009, já 

se tinha a consciência da necessidade de formalizar este movimento, considerando a 

importante contribuição de São Leopoldo para a cultura rio-grandense e a aplicação do 

conceito de desenvolvimento sustentável para o futuro do município, em 3 etapas 

Comunitários de 

completaram 
capacitação para 
cuidados com 
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Nossos valores 
Ambientalmente corretos, 
culturalmente aceitos, 
economicamente viáveis, 
gerencialmente eficientes e 
socialmente justos. 
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com dois temas abrangentes: o bicentenário da imigração alemã no Brasil e a situação de 

Cerca de 20 voluntários iniciaram as reuniões e a partir de 18 de setembro do mesmo ano, 

se a primeira reunião formal, com 16 participantes. Ao encerrar o ano de 2009, já 

se tinha a consciência da necessidade de formalizar este movimento, considerando a 

ação do 

conceito de desenvolvimento sustentável para o futuro do município, em 3 etapas 



AGENDA 2016; AGENDA 2020; e AGENDA 2024. 

Além da fundação do Instituto, em  julho-2010, e sua legalização em setembro (CNPJ 

12.605.451/0001-31) a busca de informações e conhecimento convergiu em várias as 

palestras e reuniões mensais destacando-se: 

 “Tecnosinos” 

 “Perspectivas de São Leopoldo” 

 “Segurança no Vale do Sinos” 

 “Exposição 1934 em São Leopoldo” 

 “São Leopoldo 2020” 

 “Objetivos de Educação” 

 “A água do Rio do Sinos e sua Gestão” 

 “Projeto REVITA” 

 “Museu Histórico Visconde de São Leopoldo 

O 1° Seminário Anual (agosto-2010) = “O Desafio do Desenvolvimento” , foi o grande 

evento daquele ano contando com a presença de significativos lideres empresariais e 

públicos, sendo seu principal palestrante o empresário Jorge Gerdau Johannpeter. A 

sequência dos trabalhos e reuniões trouxe consigo a responsabilidade de transformação 

de conhecimento e habilidades dos voluntários do Instituto São Leopoldo, já agora em 

número  10 vezes maior que os 16 membros Inicialmente registrados em 2009, 

O  2º Seminário Anual (setembo-2011)  = “Alternativas de Logística para São 

Leopoldo”, criou condições para o desenvolvimento da primeira das 3 etapas do Plano 

estratégico até 2024: com apresentação do conceito sobre o Aeroporto Vinte de Setembro 

e discussão sobre as condições de navegabilidade do Rio dos Sinos. 

3º Seminário Anual (julho-2012) = “AGENDA 2016”   realizado para a apresentação 

formal de 61 Propostas da AGENDA 2016 ao candidatos ao cargo de Prefeito de São 

Leopoldo, visando iniciar um amplo trabalho de colaboração da sociedade leopoldense 

para a construção de um desenvolvimento sustentável e transformando São Leopoldo num 

centro de referência de conhecimento e inovação na América Latina, até 2024. 

4º Seminário Anual (julho-2013) tem como tema proposto “A Alemanha em São 

Leopoldo”, cujo contexto visou criar condições para promover e concretizar um acordo de 

cidade irmã entre São Leopoldo e uma municipalidade alemã e cuja formalização está 

prevista em 2014 (190 anos da Imigração Alemã no Brasil, sendo São Leopoldo o “Berço” 

desta imigração). 

Grupos de trabalho 

Estamos divididos em cinco principais eixos para melhor organização de nossas frentes de 

trabalho. 

GTA - 
Ambiental 

GTC - 
Cultural 

GTE - 
Econômico 

GTG - 
Gerencial 

GTS - 
Social 

Organização 



Atendendo a solicitação do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Leopoldo, em data 

de 15-julho-2013 apresentamos a referida relação de membros da Diretoria – 2012 – 2014 

, conforme : 

 Ata de Eleição e Posse nº 25, realizada em 14/set/2012 e seu 

 Adendo em 16-out-2013 

 CNPJ sob n° 12.605.451-0001/31 

A estrutura organizacional estatutária do ISL2024 corresponde a: 

Diretoria Executiva: Composta por: 

 Diretor Superintendente - Aloisio Bohnen 

 Diretor Administrativo - Airton Corrêa Schuch 

 Diretor Técnico - Felipe José Nardi Gomes 

Conselho Fiscal: Composto por: 

 4 Conselheiros Titulares: Euler Estivalet Brandolt, Flavio André Teixeira, Helbert da 

Silva Bello Flores e Andrea Wolffenbuttel Aldabo Lopez 

 4 Conselheiros Suplentes: Juliana de Oliveira, Paulo Zílio, Fernando Henning e 

Quemuel Verdun 

O organograma ainda contempla os seguintes cargos, indicados pela Diretoria Executiva, 

e que compõem o Grupo de Trabalho Gerencial (GTG) juntamente com a Diretoria 

Executiva, Conselho Fiscal e Coordenadores de Grupos de Trabalho,: 

 Secretária - Maria Ivanete R. de Menghi 

 Tesoureiro - Sergio Gilberto Dienstmann 

 Assessor de Mídia – Rodrigo Lamberti 

 Assessor Jurídico - Franciel Munaro 

 Assessor Técnico - Luiz Armando Capra Filho 

Mais detalhes no indicativo GTG-Gerencial 

Os membros do ISL2024, por ocasião do seu cadastramento voluntário, decidem o Grupo 

de Trabalho ao qual desejam fazer parte. Atualmente são os seguintes os Grupos de 

Trabalho em operação: 

 GTA – Ambiental - Viviane Nabinger 

 GTC – Cultural - Elvira Hoffmann 

 GTE – Econômico - Helbert da Silva Bello 

 GTS – Social - Solange Gomes 

Estes GTs são administrados por Coordenadores e Secretários eleitos entre seus 

membros, para o mesmo período da Diretoria eleita em Assembleia Geral. 

Como participar 



Para fazer parte de nossos grupos de trabalho, disponibilizamos um formulário de 

cadastro. Sendo um trabalho voluntário, você deve ter disponibilidade de tempo e desejar 

contribuir para o desenvolvimento sustentável de São Leopoldo e da Bacia do Rio dos 

Sinos. 

Acessar formulário de cadastro >> 

  

Contato 

Utilize o formulário abaixo para entrar em contato: 

Nome *  

Email *  

Telefone  

Mensagem * 

 
Submit 

Entre em contato conosco através do email midia@isl2024.org.br 

 

Endereço 

Rua Brasil, 725, Centro, São Leopoldo - RS | CEP 93010-010  

* Antiga Unisinos 



2º Seminário – Revisão do Plano Diretor 
Municipal 

 
Prezados, 
 Gostaria de informar que amanhã teremos o 2º Seminário – Revisão do Plano Diretor Municipal promovido pelo Instituto São 
Leopoldo 2024. 
Quando: 22/10 - 4ª feira - 18:30 20:30 
Onde: CCIAS - Antiga Unisinos - Sala 06 
 Nos dois primeiros seminários tivemos a presença de 47 pessoas representando diversas associações de bairro, rotary, 
Sinduscon, CREA, Stihl e outras entidades. Sentimos a falta da ACIS. 
O objetivo da realização dos seminários pelos ISL2024 é justamento cumprir com a sua missão de produzir, articular e disseminar conhecimento e 
ações para aperfeiçoar as políticas e contribuir para o desenvolvimento sustentável de São Leopoldo.  
O coordenador do GTA, Sr. Flavio André Teixeira, entende que o Plano Diretor é o principal instrumento para analisarmos e discutirmos junto com 
o poder público e sociedade civil para termos uma cidade sustentável e ambientalmente correta.  
Amanhã o tema será: 
Como podemos contribuir para o Plano Diretor? 
Elementos norteadores do PD: leis, instrumentos, normas 
Apresentação: 
Sidney Marques Ilhosa – Arquiteto prefeitura 
 
As entidades terão um mês para discutir e trazer as sugestões para o próximo encontro que será dia 17 e 19 de novembro. 
  



Começa hoje (13/10) o seminário do ISL2024 
sobre o Plano Diretor

 
O ISL2024 promove hoje (13/10) das 18:30 às 20:30 na antiga sede daUnisinos
encontro de uma série de 8 debates onde serão discutidos a revisão
município com a participação de entidades, clubes de serviços, associações de 
moradores, associações empresariais
Esta iniciativa tem por objetivo 
assim bem como envolver a comunidade no processo decisório quanto a o futuro. Afinal 
de  contas “Como Viveremos o Amanhã?”
<< Voltar 

Começa hoje (13/10) o seminário do ISL2024 
sobre o Plano Diretor 

O ISL2024 promove hoje (13/10) das 18:30 às 20:30 na antiga sede daUnisinos 
encontro de uma série de 8 debates onde serão discutidos a revisão  do Plano Diretor do 
município com a participação de entidades, clubes de serviços, associações de 
moradores, associações empresariais  escolas e Câmara de Vereadores. 
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Começa hoje (13/10) o seminário do ISL2024 
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Agentes Comunitários de Saúde 
completaram capacitação para cuidados com 
idosos 

 
 
Na tarde desta quarta-feira (24), foi realizada a solenidade de encerramento do treinamento de agentes comunitários de saúde 
de São Leopoldo, desenvolvido por voluntários a partir de projeto do Instituto São Leopoldo 2024. 

 
Os 27 participantes receberam conteúdos para auxiliar os familiares nos cuidados com a terceira idade. Identificando as 
necessidades dos idosos é possível garantir melhorias na qualidade de vida e prevenir quedas, por exemplo.  

 
O projeto foi idealizado pela gerontóloga Acélia Noswitz Diesel,integrante do ISL2024 que defendeu a continuidade deste 
trabalho, ampliando a disseminação deste conhecimento, destacando que o mundo não está sendo construído pensando nos 
idosos, o que é um erro que precisa ser corrigido.  
 



Convite para participação nos Seminários 
sobre Revisão do Plano Diretor Municipal de 
São Leopoldo. 
 
 
Prezados Senhores 

 Durante o ano de 2013 o Grupo de Trabalho Ambiental do Instituto São Leopoldo 2024 
(ISL2024) dedicou grande parte de suas ações para conhecer e visualizar possibilidades de 
atualizações e complementos na necessária revisão do Plano Diretor Municipal de São 
Leopoldo. 
No transcurso deste 2º semestre de 2014, com o apoio técnico da Prefeitura Municipal , 
estamos convidando  entidades  a contribuir para o conhecimento e correspondentes ações 
na busca do aperfeiçoamento do referido documento, tornando a cidade sustentável e 
ambientalmente correta. 
 A participação se fará através da confirmação de dois representantes  que se farão 
presentes nos Seminários que se realizarão durante os meses de outubro, novembro e 
dezembro, com Edições Duplas em cada semana, no mesmo horário de final de tarde, 
visando disponibilizar duas opções de presença: 

        2ªs feiras – das 18:30 hrs às 20:30 hrs ou 

        4ªsfeiras – igualmente das 18:30 às 20:30 hrs. 
 O objetivo é que as entidades tenham todas o mesmo nível de conhecimento sobre a 
estrutura de elaboração do Plano Diretor Municipal e que, através de seus representantes 
possam contribuir com sugestões de alterações e/ou atualizações visando sua revisão até 
2015. 
 Atenciosamente 

.Airton Corrêa Schuch 

 Diretor Administrativo 



ISL2024 

Apresentação do Projeto de 
Internacionalização de Relacionamento entre 
São Leopoldo e Mainz na Alemanha
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Internacionalização de Relacionamento entre 
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Nesta sexta 29/08  o ISL2024 estará apresentando na antiga Unisinos o projeto de 
internacionalização de São Leopoldo. Na ocasião será apresentada a cidade de Mainz na 
Alemanha e fazendo uma projeção  do futuro no âmbito dos relacionamentos entre os dois 
municípios.  
 

Aldeia do Imigrante 2º edição 

 

 
 
Ocorreu domingo (20/07) a segunda edição do evento Aldeia do Imigrante na Praça do 
Imigrante em  SL. Juntamente com o evento o ISL2024 e a prefeitura iniciaram o projeto 
de recuperação de praças e monumentos do município. Na ocasião foi acesa chama sobre 
a pira do monumento. A próxima edição do evento ocorrerá dia 07 de setembro na praça. 
 

  



ISL2024 em Evento dos Destaques da 
Cultura Alemã 

 
O ISL 2024 esteve presente sexta (18/07)   no evento de entrega de premiação  no 
Centro Cultural  25 de Julho em Porto Alegre.   Desde 2006, a FECAB  - Federação 
dos Centros de Cultura Alemã no Brasil,  a Comissão dos Festejos da Imigração 
Alemã no Rio Grande do Sul e o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre 
promovem um evento festivo, homenageando pessoas destacadas da cultura alemã 
no Estado, tendo como referência o dia 18 de julho. 
A data  relembra a chegada a Porto Alegre dos primeiros 39 imigrantes alemães em 
1824, que aportaram na capital gaúcha pelo então rio Guaíba, subindo pela Lagoa dos 
Patos, via cidade portuária de Rio Grande. 
Em 2014, ano em que se comemora os 190 anos da Imigração Alemã no Brasil, os 
agraciados foram Pe. Prof. Aloysio Bohnen, Adm. Valmor Kerber e Jornalista Felipe 
Kuhn Braun que receberam seus correspondentes registros em solenidade que teve a 
presença do cônsul geral da Alemanha, autoridades do Estado, Municípios e 
representantes das entidades e comunidades de relacionamento com a Imigração 
Alemã. 
  

Entrevista na Rádio ABC900 
 
Hoje(18/07), estaremos no programa  50 Minutos da rádio ABC falando sobre os projetos 
do ISL2024 e da Aldeia  do Imigrante. O programa começa as 13:10 com a participação do 
diretor administrativo Airton Corrêa Schuch e o coordenador de mídia e eventos  Rodrigo 
Lamberti 
 

2ª Assembleia Geral 
 



 
Está marcada para o dia 27/06, sexta 
debatidos os assuntos: 
                                             
Estatuto OSCIP 

Aprovação 
Local: Restaurante Fazenda São Borja
Horário: 11:00 -  1ª Chamada 
                   11:30 - 2ª Chamada 
PARTICIPE! 

Convocação para Assembléia Geral 
Extraordinária 27/06

Prezados Senhores 

De acordo com os Artigos n.º 16, 17, 18, 19 e 20 do Estatuto Social do Instituto São Leopoldo, 
a Diretoria convoca os 129 associados para

Está marcada para o dia 27/06, sexta -feira, a 2ª Assembleia Geral onde serão 

                                                                    Aprovação 

Eleição - Diretoria 
Aprovação – Mensalidade 2014 

Local: Restaurante Fazenda São Borja 

Convocação para Assembléia Geral 
Extraordinária 27/06 

De acordo com os Artigos n.º 16, 17, 18, 19 e 20 do Estatuto Social do Instituto São Leopoldo, 
a Diretoria convoca os 129 associados para 

 

feira, a 2ª Assembleia Geral onde serão 

Aprovação 

 

De acordo com os Artigos n.º 16, 17, 18, 19 e 20 do Estatuto Social do Instituto São Leopoldo, 



        Assembleia Geral Extraordinária. 

        Data = 27 de junho de 2014 – Sexta Feira. 

        Horário = . 
.1.      11:00 – primeira chamada, com a maioria dos associados. 
.2.      11:30 – segunda chamada com qualquer número. 

        Local = Restaurante da Fazenda São Borja. 

        Endereço = Avenida São Borja, 2140 - Rio Branco. 

        PAUTA. 
.1.      Aprovação Estatuto OSCIP. 
.2.      Eleição - Diretoria - 2015-2016, em acordo ao item 1. 
.3.      Aprovação – Mensalidade 2014, em acordo ao item 1. 

. 
Airton Corrêa Schuch 

9918-1176 

Diretor Administrativo 

ISL2024 

 

Reunião Almoço Sociedade Orpheu dia 
25/04 

 
Registro da reunião almoço ocorrida na sociedade Orpheu sexta feira dia 25/04 onde foi 
apresentado o fórum “Como viveremos o Amanhã”, além da transformação do ISL2024 em 
OSCIP e as atividades desenvolvidas em cada grupo de trabalho  no mês corrente. 
 



Reportagem do jornal Vs sobre a adoção 
da Praça do Imigrante pelo ISL2024 

 
 
Reportagem veiculada no jornal VS de sábado dia 26/04 onde integrantes do 
instituto entregaram a carta  de solicitação de adoção da praça e a solicitação de 
serviço necessários as respectivas secretarias.   
 

Visita do Deputado Estadual Lucas Redecker 
a São Leopoldo 

 



Na tarde do dia 23/04  o coordenador de mídia do ISL2024  Rodrigo Lamberti esteve 
presente na recepção do  deputado estadual  Lucas Redecker  ao município  onde 
visitaram os principais pontos turísticos de São Leopoldo com roteiro organizado pela 
diretora de turismo Melissa Goulart. Depois do encontro no Marco Zero da Rota 
Romântica, Redecker e lideranças participaram de uma visita a diversos pontos turísticos 
de São Leopoldo. Entre os locais visitados, estava a igreja matriz, a antiga sede da 
Unisinos, a Praça do Imigrante onde ocorrerá o evento Aldeia do Imigrante dia 04 de maio, 
Museu Visconde de São Leopoldo, a Igreja do Relógio, Museu do Trem, Casa do 
Imigrante, santuário de Padre Reus e o Parque Tecnológico da Unisinos. A visita guiada 
foi coordenada pelo historiador e diretor do Museu Visconde de são Leopoldo, Márcio 
Linck. 
 

Reunião GTC dia 23/04 

 
 
Estiveram reunidos na noite de ontem (23/04) na antiga Unisinos os integrantes do 
GTC para dar continuidade a os trabalhos de adoção da Praça do  Imigrante e do 
projeto da cidade co-irmã. Na ocasião receberam a ilustre visita do  senhor Luiz 
Fernando Gusmão que apresentou um projeto de sua autoria para a praça e a os 
arredores do Rio dos Sinos. Estiveram presentes Felipe Nardi, Luiz Fernado 
Gusmão, Mardilê Friedrich Fabre, Regina Osinski, Rodrigo Lamberti, Elvira 
Hoffmann e Verena Backes. 
 

Reunião Almoço Sociedade Orpheu dia 
25/04 
Ocorrerá nesta sexta dia 25/04 a  reunião almoço na sociedade Orpheu onde será 
apresentado o projeto do fórum “ Como viveremos o Amanhã?”. Além deste assunto, 



também falaremos do processo de transformação do Instituto em OSCIP. Venha participar 
e fazer parte desta história. 
 

Grupo de Trabalho Cultural trabalha para 
São Leopoldo ter uma cidade co-irmã na 
Alemanha 

 
 
Esta prevista uma visita do Grupo de Trabalho Cultural - GTC do ISL2024 a Arroio do Meio 
em 7 de Maio para conversar com os responsáveis pelo processo de cidade co-irmã do 
município. 
  
O GTC avançou bastante em uma proposta de Cidade Co-Irmã para São Leopoldo, e 
entre as 30 maiores cidades alemãs, foram pré-selecionadas apenas 2, sendo 
consideradas: 
  
Alternativa  - Mainz 

 Pelo histórico da emigração da região (Hunsruck) 
 Pela relação com o rio Reno (despoluição e História) 
 Pela relação já existente entre Unisinos e Guttenberg Universität. 
 Pela tecnologia em equipamentos e assuntos médicos. 
 Mainz tem acordos de cidade irmã com 9 cidades no exterior (nenhuma na América Latina) 

Alternativa – Dresden 
 Pela proximidade com emigração da Pomerânia. 
 Pela relação com o rio Elba. 
 Pela tecnologia em processos industriais e uso de materiais. 
 Dresden tem acordos de cidade irmã com 10 cidades no exterior (nenhuma na América 

Latina) 
  
Os pré-requisitos que levaram a estas escolhas foram: 

 Situação de abastecimento e saneamento por rio (tema ambiental) 



 Situação e existência de Universidade e cursos técnicos relacionados com a mesma 
(temas cultural e econômico) 

 Situação e diversidade social (internacionalização) 
Maiores informações: 
http://isl2024.org.br/cidade-co-irma-para-sao-leopoldo-na-alemanha 
 

Queremos que mais pessoas adotem a 
nacionalidade alemã", diz secretário estadual 

 
Renânia do Norte-Vestfália deu início a uma campanha por mais naturalizações de estrangeiros. 
Secretário de Integração do estado, Guntram Schneider, explica em entrevista que quer garantir 
direitos civis dos imigrantes. Isto ocorre no exato momento em que o ISL2024 inicia as 
tratativas para a consolidação de uma cidade co-irmã na Alemanha. Para ver a entrevista na 
integra acesse :http://www.dw.de/queremos-que-mais-pessoas-adotem-a-nacionalidade-
alem%C... 

 



Grupo trabalha para formalizar adoção de 
cidade co-írmã na Alemanha. 

 
Estiveram reunidos hoje pela manhã (09/04)a comissão que está coordenando as 
atividades para a formalização da adoção da cidade co-irmã na Alemanha. Fazem parte do 
grupo Felipe Nardi- diretor técnico do ISL2024, Elvira Hoffmann- coordenadora do GTC, 
Márcio Link- diretor do museu Visconde, Ingred Elisabet Marxen- presidente do museu 
Visconde e Rodrigo Lamberti- assessor de mídia do ISL2024. 



Jornal VS - 3 de Abril de 2014 
para revitalizar a praça

 
 
O Jornal VS fez cobertura da reunião do Grupo de Trabalho Cultural que ocorreu no dia 3 
de Abril da Praça do Imigrante.
No encontro foram definidas as diretrizes principais para o projeto de adoção da praça.

Oficialização da Intenção de Adoção da 
Praça do Imigrante

3 de Abril de 2014 - Força tarefa 
para revitalizar a praça 
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Hoje dia 03/04/14, se reuniram  na Praça do Imigrante membros do ISL2024 - Grupo de 
Trabalho Cultural e do poder público para a oficialização da adoção da praça pelo Instituto. 
Também na ocasião iniciaram-se os preparativos para a Aldeia do Imigrante dia 04/05. 
Inicialmente foi feito um levantamento preliminar das principais necessidades do local,  o 
próximo passo será o estudo do projeto original com arquitetos e técnicos da SEMMAM e  
posteriormente a captação de recursos para o início das obras. 
Abril - Definição do Projeto de revitalização da praça - Arquitetos e técnicos SEMMAM 
Maio - Apresentação do projeto e captação de recursos - empresas para revitalizar as 
áreas da praça 
Junho - Início das obras 
Jullho - Cerimônia de reinauguração da praça e acendimento da pira do monumento do 
imigrante 

Reunião do GTE nesta sexta dia 04/04 
Olá Amigos do GTE do ISL2024, 
  
Nesta sexta-feira dia 04/04/2014 das 08:00 às 09:00 na sala 13 da Antiga Unisinos ocorrerá nossa 2ª reunião do Grupo de 
Trabalho Econômico do ISL 2024.  
  
Abordaremos as seguinte pauta: 
  
1 - Solicitação formal de composição como membros do Conselho Municipal de Educação; 
2 - Próximo tema do GTE: Feira de negócios de São Leopoldo 
  
Ambos assuntos foram colocados na última assembléia geral do ISL2024 e foram muito bem "recebidos" pelos nossos 
colegas dos demais grupos de trabalho. 
  
Conto a participação de todos. 



Aldeia do Imigrante

 
 
O que: Aldeia do Imigrante 
Quando: 4 de Maio de 2014 - 12h às 18h
Onde: Praça do Imigrante - São Leopoldo 
A Aldeia do Imigrante é um evento que faz parte da carta de intenções formulada pelo 
ISL2024. O evento contará com a participação de chefs de cozinha, cervejarias do Vale 
dos Sinos, feira de artesanato, apresent
agenda convide sua família e participe.

Aldeia do Imigrante 

12h às 18h 
São Leopoldo - RS 

A Aldeia do Imigrante é um evento que faz parte da carta de intenções formulada pelo 
ISL2024. O evento contará com a participação de chefs de cozinha, cervejarias do Vale 
dos Sinos, feira de artesanato, apresentações entre outros. Então marque a data na sua 
agenda convide sua família e participe. 

 

A Aldeia do Imigrante é um evento que faz parte da carta de intenções formulada pelo 
ISL2024. O evento contará com a participação de chefs de cozinha, cervejarias do Vale 

ações entre outros. Então marque a data na sua 



 

Indicações do ISL2024 aos Prêmios 
Imigração Alemã – 2014 – 190 anos da 
Imigração Alemã no Brasil 
 

 
 

 
Indicações do ISL2024: 



Prêmio Distinção Imigração Alemã – 2014 = Pe. Aloisio Bohnen – Professor – 
ex-reitor da Unisinos. 
Prêmio Revelação Imigração Alemã – 2014 = Jornalista Felipe Kuhn Braun – 
escritor. 
  

5º desafio – indicações aos Prêmios Imigração Alemã – 2014 – 190 anos da 
Imigração Alemã no Brasil. 

 
Prêmios 

DISTINÇÃO IMIGRAÇÃO ALEMÃ 2014 
e 

REVELAÇÃO IMIGRAÇÃO ALEMÃ 2014 
  

 

A Comissão Executiva das Comemorações dos 190 Anos da 
Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, a Federação dos 
Centros de Cultura Alemã no Brasil - FECAB e o Centro 
Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, em continuidade ao 
evento comemorativo realizado desde 2006, instituem os 
prêmios: 

  
DISTINÇÃO IMIGRAÇÃO ALEMÃ 2014 e REVELAÇÃO 

IMIGRAÇÃO ALEMÃ 2014. 
      

OBJETIVO 
  

Valorizar as ações que levam à preservação e à difusão  da 
imagem da etnia teuto-rio-grandense. Essas ações devem 
representar atividade e envolvimento que transcendam os 
compromissos profissionais dos candidatos indicados. 

PREMIAÇÃO 
  

Serão concedidas, em 2014, duas distinções e duas 
revelações, a serem entregues na semana que antecede a 
data de 25 de julho: 
·        uma distinção e uma revelação para agraciados(as) de 
Porto Alegre e 
·        outra distinção e outra revelação para agraciados(as) 
do interior do Estado. 
A data de referência é 18 de julho, dia em que os 39 
imigrantes alemães pioneiros chegaram a Porto Alegre, a 
caminho da Feitoria do Linho Cânhamo, na futura São 
Leopoldo. 

CANDIDATOS 
  

Os currículos dos (as) candidatos(as) podem ser apresentados 
por qualquer entidade, pública ou privada, e enviados, dentro 
do prazo estabelecido, conforme cronograma abaixo, à 
Comissão Coordenadora, para o 
·        E-mail  = comissaoimigracaors@gmail.com  ou 
ao endereço postal do Centro Cultural 25 de Julho de Porto 
Alegre: 
·        Rua Germano Petersen Júnior, 250 - Bairro Auxiliadora - 
Porto Alegre - RS - CEP 90540-140. 
Os candidatos não escolhidos na edição de 2014 estarão 
inscritos, automaticamente, como candidatos para 2015. 

PERFIL 
  

Os candidatos devem obrigatoriamente pertencer à etnia 
teuto-brasileira, residir no território sul rio-grandense e ter seu 



campo de ação no Estado do Rio Grande do Sul. 

ORGANIZAÇÃO
  

A escolha dos homenageados será feita pela Comissão 
Organizadora, constituída pelos atuais membros da Comissão 
Executiva. 

CRONOGRAMA
  

·        07/03/2014 - envio dos convites para as entidades 
públicas e privadas, solicitando indicações de candidatos. 
·        30/04/2014 - último dia para recebimento dos 
currículos (vale a data da chancela do carimbo postal ou 
e-mail com o anexo). 
·        31/05/2014 - divulgação dos escolhidos pela Comissão 
Coordenadora. 
·        14/06/2014 - comunicação e convite aos escolhidos. 
·        18/07/2014 - entrega dos prêmios em ato solene, no dia 
comemorativo da passagem, pela capital, do grupo imigrante 
alemão pioneiro rumo a São Leopoldo. 

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2014.
Silvio Aloysio Rockenbach – Presidente da Comissão Executiva

Décio Krohn – Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil - FECAB
Verônica Sônia Kühle – Presidente do C.C. 25 de Julho de Porto Alegre

 

Ocorreu hoje pela manhã a Primeira 
Assembleia Geral Ordinária do ISL2024 em 
2014 
 

 



 
A reunião contou com 17 associados e foram discutidos e votados assuntos muito 
importantes para o futuro do Instituto São Leopoldo 2024, como a transformação do 
ISL2024 em OSCIP. 
Na reunião foi nomeado o novo Coordenador do Grupo de Trabalho Ambiental - Flávio 
André Teixeira. Ele assume o posto da Viviane Nabinger que está com um grande 
envolvimento nos seus projetos profissionais e passou o bastão do GTA para o colega. 
Agradecemos o excelente trabalho desempenhado até aqui pela Vivica, grande amiga e 
companheira de luta por uma São Leopoldo sustentável e ambientalmente correta, as 
portas estarão sempre abertas para a sua participação. 
Veja o registro completo da reunião no link abaixo: 
http://isl2024.org.br/registro-de-reuniao-assembleia-geral-ordinaria 
 

Entrega da carta de intenções do ISL2024 
ao prefeito. 

 
 
Foi entregue nesta manhã do dia 20/03/2014 a carta  de intenções de ações a 
serem  desenvolvidas junto ao município,  formatada pelo ISL2024  no decorrer do 
ano de 2013, contendo ideias dos grupos de trabalho. Estiveram presentes 
representando o ISL2024 Felipe Nardi- diretor técnico e Rodrigo Lamberti- 
assessor de mídia com o atual prefeito em exercício Daniel Daudt, Sandro 
Cassel(SEDETEC) e Mário Gusmão- presidente da comissão organizadora da São 
Leopoldo Fest, Marcio Link e Ingrid Elisabeth do Museu Visconde. 
 

Reportagem do jornal NH dia 17/03/2014 
sobre a situação do Rio dos Sinos. 
http://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2014/03/noticias/regiao/26619-recuperacao-da-bacia-hidrografica-do-rio-deve-
levar-pelo-menos-30-anos.html 



 

Marcada Assembleia Geral dia 28/03/2014 
Pelo Artigo 16º do Estatuto Social do Instituto São Leopoldo 2024, estão sendo convocados 
seus associados para: 
  

        Assembleia Geral Ordinária 

        Dia = 28 de março de 2014 – sexta feira 

        Horário = das 9:00 Hrs às 12:00 Hrs. 

        Local = sala 06 – Antiga Unisinos 

        Endereço = Rua Brasil , n° 725 – São Leopoldo  
 

Reunião do ISL2024 com a Faccat 
12/03/2014 
 

 
 
Ocorreu na data 12 /03/2014 pela tarde  reunião da comitiva do ISL2024 nas 
dependências  da Faccat em Taquara a apresentação do projeto do fórum  “Como 
Viveremos o Amanhã?” 
Com isso Faccat se junta a Unisinos, Feevale e Ulbra na participação projeto 
Estiveram presentes na reunião : 

 Tesoureiro - Sergio Gilberto Dienstmann 
 Diretor Administrativo - Airton Corrêa Schuch 
 Profª Marlene Soder Ressler- Diretora de Extenção e Assuntos Comunitários 
 Profª Dalva Reinheimer- historiógrafa 
 Acessor de Comunicação- Rodrigo Lamberti 



Reunião Grupo Gerencial dia 12/03/2014 

 
 
Ocorreu na data 12 /03/2014 pela manhã  reunião do Grupo Gerencial  do Instituto 
ISL2024  na sede da Percon em São Leopoldo, onde foram discutidos o novo regimento 
estatutário e a transformação do Instituto em OSCIP. 
Estiveram presente na reunião, da esquerda para direita: 
. O diretor técnico -Felipe Nardi, 
. O coordenador do GTE -Helbert da Silva Bello 
. Tesoureiro - Sergio Gilberto Dienstmann 
. Assessor Jurídico - Franciel Munaro 
. Diretor Administrativo - Airton Corrêa Schuch 
. Assessor de Mídia – Rodrigo Lamberti 



Airton Schuch dá entrevista na Rádio ABC 
pelo ISL2024 

Ouça aqui a gravação do programa "50 Minutos" da rádio ABC, dia 03/03 com o diretor administrativo do ISL2024 Airton Corrêa 
Schuch, onde ele fala sobre o Instituto e do fórum 
http://radioabc900.com.br/index.php/audio/21163

 

Apoiadores 
Empresas, Entidades e/ou Pessoas que contribuem com produtos e/ou serviços para o 
ISL2024 
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